
Berättande 

 

Under några veckor arbetar eleverna vidare med tNotH. De skapar en berättelse tillsammans, 

”Vad hände sen?”. Utifrån historien och konstverket gör de ett bildmanus. De använder sig 

också av utskrivna bilder på vissa objekt ur konstverket som de ritar på, som en inspiration 

och ett stöd att föra historien framåt. Uppgiften de fått är att vi nästa gång vi träffas ska prova 

på att göra animerad film utifrån deras historia och bildmanus.  

 

 

Eleverna jobbade med tusch, färgpennor, lim, glitter och paljetter. De arbetade med att 

förstärka karaktärernas utseende och egenskaper. En kille tyckte att Harrys LOVE/HATE 

skulle lysa starkt så man verkligen förstod att han var ond. En tjej tyckte att Pearl skulle vara 

vacker i glittrig klänning. En kille tyckte att Pearls händer skulle synas bättre, för de är nästan 

som gripklor och hon kan säkert använda dem mot onda Harry. Eleverna var mest intresserade 

av just Harry och Pearl, John blev målad helt orange eftersom eleverna tyckte att han såg ut 

som en morot.  

 

Så, vad ska nu hända i historien? Första mötet eleverna hade med konstverket så berättade jag 

historien om the Night of the Hunter, men jag stannade där den spännande jakten påbörjas. Nu 

får eleverna tillsammans skapa slutet på historien. De fick bildmanus att jobba utifrån, och de 

hade även bilder på objekt från konstverket. Eleverna var väldigt ivriga att hitta på en historia, 

kreativiteteten och engagemanget flödade, och deras berättande blev mycket spännande och 

nyanserat. 



 

Så här blev storyn: 

The Night of the Hunter – Nattjägaren – Vad hände sen? 

Pearl och Johns pappa rånade en bank. Pengarna gömde han på ett säkert ställe, under ett träd. 

Endast Pearl och John vet pengarnas gömställe. En bov, Harry, vill gärna ha pengarna. Harry 

kommer ut ur fängelset, söker upp Pearl och John, men de visste att Harry var på väg. Pearl 

och John hämtar pengarna och bestämmer sig för att gå till banken. På banken jobbar 

Trasdockan. John vill sätta in pengarna. Trasdockan ringer sin chef Ugglan. Ugglan 

bestämmer att barnen får sätta in pengarna på banken. Harry kommer till banken, på häst. 

Rånar banken. –Hit men pengarna! Harry får med sig pengarna och rövar bort Pearl! Harry tar 

med sig Pearl och pengarna till sitt hus i Harrys rike. John flyger på en fågel, kommer till 

Harrys rike. John pangar en ruta och befriar Pearl. I Harrys hus finns dynamit. John hinner 

precis knyta upp repen på Pearl, och få med sig pengarna och Harry innan huset exploderar. 

Harry tas till fängelset där han får vatten och bröd. Pengarna sätts in på banken. Pearl och 

John lever sedan lyckliga i hela sina liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Bilder eleverna använt sig av för att strukturera upp och visualisera sitt berättande. 
 


