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Att tonsä ttä en berä ttelse 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Fri skrivning med hjälp av bindeord som “first” “then” “after that” 

“later” och “because”. / Att fortsätta på en text och lägga till delar 

som saknas. 

Konstform som används: Musik 

Tidsåtgång: 2x45 min. 

Material och utrustning som krävs: Papper, pennor  

Bongotrummor, handtrummor, tamburiner, maracas, xylophoner 

och/eller andra tillgängliga musikinstrument.  

Dator med externa högtalare, whiteboard 

 ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Lektionens syfte är dels att skapa sammanhängande texter med hjälp av bindeord som “first” “then” “after 

that” “later” och “because” dels att fortsätta på en text och lägga till delar som saknas. 

Förberedelser: 
1. Förbered nyckelord och fraser på engelska/spanska som eleverna behöver för att kunna följa 

instruktionerna.  

2. Använd passande intrumentalmusik; kanske går det använda musik som använts under 

musiklektionerna. 

Aktiviteter:  

Lektion 1 
1. Borden flyttas åt sidan för att skapa utrymme i klassrummet. Klassen delas in i 5 grupper. En 

grupp som representerar ordet ”first”, en annan ordet ”then” osv: “first” “then” “after that” 
“later” och “because”) 

2. Ett barn i varje grupp skriver namnet på sin grupp på ett papper och lägger detta framför 
gruppen. Barnen står upp. 

3. Läraren har förberett en kort och enkel berättelse med en logisk struktur i fem delar. Den första 
delen börjar med ordet first, den andra med then, den tredje med after that, den fjärde med 
later och den femte med ordet because. (Se exempel i bilagan.) 

4. Enkla musikinstrument ges till varje grupp. 
5. Läraren läser högt den "första" delen och first-eleverna improviserar musik för att representera 

den delen musikaliskt. 
6. Läraren läser sen högt upp då/sen-delen och then-eleverna improviserar musik som 

representerar den andra delen musikaliskt. 
7. Fortsätt på samma vis genom alla fem delarna. 
8. Sen byter eleverna papper och ord, läraren läser samma berättelse igen och eleverna 
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improviserar musiken ännu en gång från first  t.o.m. because. 
9. Sen ger läraren varje grupp ett pappersark med fem meningar som berättar historien på 

engelska/spanska. Varje mening börjar med tomma prickar. 
10. Barnen ska I grupp fylla I de rätta orden “first” “then” “after that” “later” och “because”. 

Meningarna ska inte följa den ursprungliga berättelsens sekvensordning, det skulle bli för lätt 
för barnen att fylla i orden i så fall. (Se exemplet i bilagan.) 

Lektion 2 
1. Läraren väljer fem korta stycken instrumentalmusik.     
2. Klassen delas in i 5 grupper som namnges som i lektion 1. 
3. Läraren spelar det första stycket och efter att ha lyssnat ska  first- gruppen, inspirerad av 

musiken, enas om en mening som inleder en berättelse. 
4. Ett barn i gruppen skriver meningen på whiteboardtavlan. 
5. Läraren spelar det andra stycket och följer samma procedur: then-eleverna tänker ut en 

fortsättning på berättelsen och skriver den på whiteboardtavlan. 
6. Fortsätt på samma vis med resten av ord och musikstycken till because –gruppen avslutar 

berättelsen. 
7. Därefter mimar varje grupp sin del av berättelsen och fryser ”mimen” till en staty. 
8. Slutligen filmar en av eleverna de andra när de läser berättelsen högt samtidigt som de visar 

den. 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, 
lämplighet för större grupper, 
utrymme som krävs o.s.v.): 

 Under lektion 1 (del 5-7) är det värdefullt  att låta barnen spela 

och improvisera sin del så länge de vill.  

 Om det inte finns musikinstrument tillgängliga kan läraren 

föreslå att olika rytmer klappas, stampas eller knäpps fram. 

Lärarens förberedelser: 
Berättelserna bör bestå av enkla meningar  

Under lektion 2 bör musikstyckena inte vara längre än tre minuter. 

Källor/användbara länkar 
https://www.youtube.com/watch?v=sW2DY1OpgrI 

https://childrenlovetosing.com/body-percussion/ 
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ANNEX 

MUSICKING A STORY  

Example of a brief storywith a logic simple structure in five parts 

FIRST 
Singing ‘Happy 
Birthday’ 
 

First, some children on a boat are celebrating the birthday of a 
child (his name can be a typical name in the students’ target 
language). 
At this point the ‘first’ group sings Happy Birthday song in their 
own language and/or possibly in their target language.   
 

THEN 
Drums (in a 
restless, 
agitated style) 
 

Then, they see some children in the sea, desperate for help. 
The children on the boat take a long rope, launch it into the sea 
towards the five young castaways. They pull up the rope all 
together. The strength of all is required in this team work, while 
the castaways are hanging on rope.    
The ‘then’ group plays the drums.   
 

AFTER THAT 

Shakers, 
tambourines, 
maracas, 
recorders, 
xylophones, 
and/or other 
music 
instrument 
available 
 

After that, the castaways are saved. The children give them dry 
dresses and food and start partying even more happily then 
before. 
The ‘after that’ group jams with joy.  

LATER 
Singing a 
lullaby in a 
soft, slow way 
 
 

Later, all children fall asleep. 
The ‘later’ group sings a lullaby. 
 

BECAUSE 
All children lie 
down on the 
floor and 
make snoring 
noise 
 

Because they were tired to death! 
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The teacher reads the first part and the ‘first’ children sing ‘Happy Birthday’, then s/he reads the 

second part and the ‘then’ children play bongos / drums excitedly;  on the third part, the ‘after that’ 

children  play all the other available instruments (shakers, tambourines, maracas, recorders, 

xylophones,); the ‘later’ group sings a lullaby; when the teacher reads the fifth part, the ‘because’ 

children lie on the floor as sleeping and making a snoring noise.   

The children change their role, and repeat the sequence, i.e. those who have been the ‘first’ group 

now become the ‘after that’ group. 

Then, the teacher gives each group a sheet of paper with the following sentences, in the target 

language. The children, in group, have to fill the gaps with the words ‘first’, ‘then’, after that’, later’ 

and ‘because’. 

These are the sentences: 

........ children were happy 

........ children saved someone 

........ children were even happier  

........ they fell asleep 

........ they had a long and tiring party 

The sentences above are listed in the right order, the teacher will have to mix them, otherwise filling 

the gaps would be too easy.      

 

 

 


