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Trailerskaparna
I Berättarministeriets skolprogram Trailerskaparna producerar eleverna under två lektionstillfäl-
len i klassrummet manus till film eller ljudtrailer för att sedan besöka Berättarministeriet under 
en halvdag och skapa innehåll och spela in film eller ljudtrailer. Därefter genomförs ytterligare ett 
lektionstillfälle i klassrummet. Alla lektionstillfällen finns samlade i denna lärarhandledning. Skol-
programmet avslutas med att elevernas trailrar publiceras på Berättarministeriets hemsida och en 
visning sker på Berättarministeriets bokförlag.

Handledningen är ett stöd för din planering av de undervisningstillfällen som sker i klassrummet. 
Övningarna bör givetvis anpassas till de arbetssätt och arbetsformer som utvecklar eleverna på 
lämpligast sätt. Du kan bäst avgöra detta och utgå från erfarenheter av den egna undervisningen. 
Antalet lektionstillfällen anpassar du utifrån vad som passar dina elever. Kanske vill du sammanslå 
lektionstillfällen eller ändra struktur? Vi rekommenderar er att starta arbetet så snart ni kan inför 
ert besök på Berättarministeriet så att eleverna får goda möjligheter att skriva klart sina manus till 
utsatt deadline.

Skolprogrammet Trailerskaparna är direkt kopplat till läroplanens mål
för åk 4–6 och berör följande: 

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling 
       och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  

• 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.  

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på  
 texter.  

• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.  

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från  
 vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och 

       genomföra en muntlig presentation.  

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-pro  
 gram. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  

Skolprogrammet knyter också an till läroplanens krav på digitala verktyg i skolämnen som svenska 
och bild. Det sker genom övningar, samtal, undersökningar och skrivuppgifter kring text, bild och 
digitala verktyg. 

 



Först genomförs två lektionstillfällen i klassrummet som du leder. 
Därefter mejlar ni elevernas manus till Berättarministeriet och kommer på besök tillsammans med 
eleverna i halvklass avtalat datum kl. 9.30– ca 14.00. 
Under ert besök äter ni medhavd matsäck. 

Ni genomför ytterligare ett lektionstillfälle efter ert första besök på Berättarministeriet för att sedan 
göra ett återbesök på Berättarministeriet då presentationer och film- eller radiotrailrar visas. 

Exakta datum för besök och inlämning av texter får du av utbildningsledare på Berättarministeriet 
som du också är varmt välkommen att kontakta vid frågor och funderingar.  

Skolprogrammets upplägg: 

1. Lektion 1 (i klassrummet):
Eleverna introduceras till programmet via Brev 1 som läses upp i klassrummet. Därefter delar du in 
eleverna i grupper och de arbetar fram ett första utkast på manus.

2. Lektion 2 (i klassrummet):
Eleverna bearbetar sina manus. Glöm inte att ta med elevernas manus till Berättarministeriet!

3. Tillfälle 3 (besök på Berättarministeriet):
Under en halvdag skapar eleverna film- eller radiotrailrar till sina texter.

4. Lektion 4 (i klassrummet):
Eleverna skapar presentationer till sina trailrar och övar på att presentera dem.

5. Tillfälle 5 (visning på Berättarministeriet):
Elevernas trailrar publiceras på Berättarministeriet hemsida och visning sker under överenskommet 
datum på Berättarministeriet. Cirka en vecka innan visningen på Berättarministeriet läses Brev 2 
upp i klassrummet.

Materialet består av: 

• Lärarhandledning
• Elevmaterial – manusmall

klara
Överstruket



Lektion 1: Skrivprocessen

Berättarministeriets medarbetare behöver hjälp! 

Skolprogrammet startar i klassrummet genom att du läser Brev 1 för eleverna. Därefter delar du in 
dem i grupper om 3–4 elever som tillsammans skapar manus till 1 minut långa film- eller radiotrai-
lers. Manusmall skickas per mejl.  

Du kan välja att knyta an till något ni just nu läser om i skolan eller något ämne du tycker passar 
dina elever. Viktigt är att ni följer manusmallen och inte överskrider textutrymmet som står på 
pappret.  

Förslag på teman: 

• Jorden 2047 – Hur gammal är du då? Vad äter man? Flyger bilar? Finns kärlek? Hur vill ni att
jorden är år 2047? En utopi?

• Drömdagen – Vem skulle du träffa och vad skulle ni göra? Kanske en resa till andra sidan
jorden? Kanske skulle du köpa en rymdraket och flyga runt jorden, käka tårta högst upp på
Eiffeltornet och bada i en fruktsallad på Antarktis. Beskriv er drömdag.

• En upp- och ned vänd värld – Hur skulle världen vara om allt var precis tvärtom? Om klockan
gick baklänges, du åt middag till frukost och hade strumporna på huvudet. Eller att gravitatio-
nen funkar åt andra hållet och människor flyger av jorden, vattnet flyger ur glaset och håret står
åt alla håll.

Förberedelser inför lektionstillfället: 

Inför lektionen väljer du ett lämpligt tema för hela klassen. Läs upp Brev 1 som skickas per post 
och lägg fram en manusmall per grupp.



Hej barn!

Jag sitter här på mitt kontor. Utanför är ett fasligt oljud. Telefonen ringer stup i kvarten, hela tim-
men faktiskt. Jag har knappt hunnit dricka kaffe, än mindre läsa manus. Böcker och ord kräver 
avskildhet och lugn. Det är våra läsare som ringer. Efterfrågan på våra berättelser är enorm. Jo, det 
är roligt men allt detta oljud...

Nilla och medarbetarna är exalterade. De säger att Berättarministeriet går in i en ny fas. Vi ska digi- 
taliseras, än mer. Det var Nilla som föreslog det. Hon kan ju det där med teknik. Jag ska berätta 
mer.

Läsarna har upptäckt alla fantasifulla berättelser som publiceras på Berättarministeriet och de vill 
ha mer. Digitalisering är det nya, sa Nilla och nämnde Youtube, Net ix och en massa Play som ni 
kanske känner till. Hon förklarade att det var ett sätt för  er att upptäcka fantasins kraft och det vill 
jag förstås. Berättelser ger oss möjlighet att uppleva mer och få ett rikare liv.

Jag kommer aldrig glömma första gången boken öppnade den magiska dörren för mig. Vi hade 
inte så många böcker hemma och jag var nog ett barn som mest gick i egna tankar. Så är det nog 
mycket fortfarande. En dag, när jag gick i första klass, kom vår magister Eyvind med en ny bok och 
högläste den för oss. Vi hade högläsningstimme på schemat på min tid. Han hade själv översatt 
boken från franska till svenska. Titeln var storslagen ”Jorden runt på 80 dagar”. Berättelsen
i boken var raka motsatsen till mitt stilla och lugna liv. Det var som att nya världar öppnade sig och 
jag bjöds in till äventyr jag aldrig annars hade vågat mig på. Ren magi. Som jag längtade till hög- 
läsningstimmen. Magister Eyvind måste ha förstått förtrollningen för han kom därefter med  era 
äventyrsböcker till mig som skapade en livslång vänskap med boken och fantasins magi. Sedan 
dess lever jag mycket genom böckerna. Klart att  er måste få uppleva magin. Nilla har rätt. Vi tar 
tekniken som hjälp.

Därför kontaktar jag nu er. Nilla har visat mig otaliga trailers på Youtube. Har ni också sett det? Jag 
blir lika ny ken och fängslad varje gång. Imponerande cliffhangers. Jag tror att det här är ett perfekt 
uppdrag för er. Ni har trots allt skrivit några av de fantasifulla böckerna läsarna efterfrågar. Varje 
trailer behöver sitt manus. Ni vet hur man skapar magi med ord. Allt som är fantasifullt och kan 
locka läsare är välkommet! Vill och kan ni komma till Berättarministeriet för att göra trailers? Våra 
medarbetare har mycket att lära av er fantasiförmåga och tekniska färdigheter.

Detta blev ett långt brev. Hoppas att ni kan komma! 

Hälsningar,

Redaktör N. Schwartz

Brev 1



Lektion 2: Feedback  

Eleverna ger respons på varandras texter. 

Nu är det dags för eleverna att bearbeta och stärka sina texter. Du väljer vilket sätt som passar 
dina elever bäst. De kan skriva på dator eller för hand. 

Förslag på textbearbetning: 

• Elevrespons - Eleverna ger varandra respons. Låt eleverna bearbeta varandras texter och sedan
ge muntlig respons. Du kan tex låta eleverna skriva ned ”three stars och two wishes” till var-
andra. Alltså respons via tre positiva punkter och två önskningar på utvecklingsmöjligheter av
texten.

• Feedback från lärare - Du förbereder feedback på elevernas texter och låter dem sedan bearbe-
ta sina texter utifrån din feedback.

• Egen omarbetning av text - Eleverna omarbetar sina texter i samma grupper som tidigare.

Tips! Under lektionen kan du presentera och hjälpa eleverna att lägga fokus på språkets struktur 
beträffande meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjnings-
former och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. Förslagsvis med tankekarta i 
helklass. 

Viktigt! Skicka in elevernas manus till din kontakt på Berättarministeriet senast 1 vecka innan ert 
besök. Du kan välja mellan att låta eleverna skriva sina manus på dator eller att du skriver dem. 
Manusen får inte bli längre än det finns utrymme för i den färdiga mallen. 

Förberedelser inför lektionstillfället: 

Välj textbearbetningsalternativ och förbered eventuell feedback.



Tillfälle 3: Trailerskaparna  

Eleverna skapar film- och ljudtrailers! 

Tillsammans med Berättarministeriets medarbetare skapar eleverna under en halvdag (9.30- ca 
14.00 ) film- eller ljudtrailers utifrån elevernas egna manus. Eleverna kommer till Berättarminis-
teriet i halvklass (maxantal 16 elever). Datum bestäms tillsammans med utbildningsledare på 
Berättarministeriet. 



Lektion 4: Presentation

Eleverna skapar presentationer till sina trailers! 

På varje premiär presenteras filmen som ska visas. Nu är det dags för eleverna att skriva presenta-
tioner till sina trailers. Presentationerna kan skapas individuellt eller i grupp. Men viktigt är att alla 
är delaktiga och får chans att presentera sin trailer. Låt eleverna öva på att läsa upp sina presenta-
tioner för sina klasskamrater. 

Du kan fråga eleverna vad som är viktigt att tänka på när man läser upp sin presentation och 
skriva upp elevernas idéer på tavlan. Du kan lyfta och diskutera följande begrepp om eleverna inte 
kommer på dem själva.  

• Visa hänsyn – Att den som lyssnar visar omtanke genom att vara tyst och inte skrattar åt hen
som läser upp sin presentation.

• Ge positiv respons – Om man vill ge respons på någons presentation så ska den vara positiv.

• Använd magstödet – För att alla ska höra vad man säger under uppläsningen är det viktigt att
ta i från magen och artikulera när man pratar.

• Titta på publiken – Att ibland ta en paus under uppläsningen och titta upp på de som lyssnar.

• Applådera – Vi tackar varandra genom en applåd.

Förberedelser inför lektionen: 

Ta fram presentationerna som Berättarministeriet har skickat till er. På baksidan av presentationer-
na står tips på vad som kan finnas med i elevernas presentationer.  

Viktigt! Glöm inte att ta med alla presentationer till trailervisningen på Berättarministeriet. 



Tillfälle 5: Världspremiär

Trailervisning 

Ni åker i hel- eller halvklass till Berättarministeriet och går på trailervisning. 
Inför varje trailervisning delar gruppen med sig av sina presentationer från föregående lektion. 
Besöket pågår i cirka en timme. Du bestämmer tid tillsammans med utbildningsledaren. 

Datum bestäms tillsammans med din kontakt på Berättarministeriet.



Hej barn, 

Medarbetarna på bokförlaget har inte kunnat sluta prata om era filmer. Nilla blev så till 
sig av att höra om dem att hon tyckte vi skulle bygga en biograf här intill förlaget. Jag blev 
tvungen att fråga henne om hon menade mitt kontor? I mitt kontor finns det bara plats 
för en person. ”Jag ska inte bygga om mitt kontor till biograf!” sa jag till Nilla. Även om jag 
måste medge att jag gillar biografer. De där röda sammetsfotöljerna och gardinerna…Det 
är något högtidligt med det. Dessutom passar det skygga personer som mig att kunna 
smyga in och ut ur en biosalong utan att bli upptäckt eller störd. Det enda jag inte gillar är 
de där popcornen som alla tuggar på, jag hör ju inte vad de säger i filmen. Nilla påstår att 
en filmvisning inte är en filmvisning utan popcorn.  

Nåväl. Jag gav henne tillåtelse att göra om Berättarministeriet till en biosalong för en dag 
så att ni kan komma tillbaka och titta på era filmer. Men bara för en dag. Hon och 
medarbetarna har lovat att städa upp alla popcorn som hamnar på golvet. För de gör ju 
alltid det – trillar ut och fastnar under skorna så att det låter som om man går runt och 
äter popcorn hela dagen.   

Själv ska jag resa bort ett tag, jag kunde inte sluta tänka på min barndoms favoritbok 
Jorden runt på 80 dagar så jag bestämde mig för att själv ge mig ut på en jordenruntresa. 
Jag tänkte börja i Frankrike. Det var ju även där filmen uppfanns. De som uppfann filmen 
använde en maskin som hette kinematograf. På grekiska betyder det ”skriva rörelse”. 
Visst är det vackert?  

Nilla har lovat att ta hand om filmerna så att jag kan titta på dem i lugn och ro när jag 
kommer hem igen.   

Lycka till med era presentationer och filmvisning barn, akta er för popcorn under fötterna. 

Hälsningar, 

Redaktör N. Schwartz 

Brev 2
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