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Få r vi presenterå… 

 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas Presentationer 

Konstform som används: Bild, dans (ev. musik) 

Tidsåtgång: 60 min 

Material och utrustning som krävs: Bilder på kända konstverk, en karta, landskapsbilder 
(Om musik läggs till: musik som passar till landskapsbilderna, 
dator el. annan anläggning för musik) 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Aktiviteten för in flera andra ämnen från läroplanen, t.ex. geografi och historia.. 

Förberedelser: 
1. Läraren väljer ett geografiskt område, t.ex. Egypten. 
2. Före aktiviteten tar läraren fram  

a) bilder av konstverk relaterade till det valda området; målningar, skulpturer, arkitektur och annan konst 
som producerats av civilisationen i det forna Egypten.  

b) Landskapsbilder bilder från Egypten  
c) musik inspirerad av forntida Egypten. 

Aktivitet:  
1. Läraren visar en karta över Egypten, så att eleverna kan visualisera var platsen ligger. De kan använda 

informationen för sin presentation senare i aktiviteten. 
2. Läraren visar bilderna (och spelar upp musikfilerna, om sådana finns) och diskuterar med eleverna om detaljer 

i bilderna. Eleverna får här många exempel som kan användas i den sista delen av aktiviteten. 
3. Läraren delar klassen i två grupper.  
4. Eleverna i varje grupp förbereder tillsammans en presentation av platsen på engelska/spanska.  
5. Eleverna  förbereder en dans inspirerad av bilderna de har sett. Om läraren har musikfiler används dessa som 

bakgrund till danserna. 
a) De kan mima antika egyptier, eller  
b) De kan koreografera ett fantasifullt avsnitt av antika egyptiernas liv.  

6. Tre barn i taget från vardera gruppen framför sin presentation och förklarar muntligt detaljerna i sin dans. 
7. Slutligen visar vardera gruppen sin dans för den andra gruppen. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

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

Bord och stolar flyttas åt sidan för att möjliggöra 
dansrörelser i klassrummet, försåvitt de inte ingår i 
koreografin. 

Lärarens förberedelser: Läraren måste stödja kritiskt tänkande och 
observationsförmåga. 

Källor/användbara länkar   

 
 
 
 


