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Vykort 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Skriva ett kort brev för att uttrycka tack, ursäkter, 
hälsningar samt använda enkla former för att hälsa, 
tacka och begära. 

Konstform som används: Bild, barnlitteratur 

Tidsåtgång: 45 min. 

Material och utrustning som krävs: En berättelse att läsa 
Pappskivor, pennor, kritor, sax  

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Det går att hitta många berättelser för barn på webben. Ett bra exempel är: The Bremen Town Musicians, av 
bröderna Grimm (se länkar nedan). 

Förberedelser: 
Förbered nyckelord och fraser på engelska/spanska som eleverna kan behöva  

Aktiviteter:  
1. Läraren läser berättelsen högt (alt. låter eleverna turas om att läsa den). 
2. När berättelsen är slut ställer läraren frågor relaterade om innehållet: 

a. Om huvudpersonerna och om 
b. berättelsens sensmoral.  

3. Läraren ber eleverna att  
a. föreställa sig ett alternativt slut och/eller  
b. att lägga till en annan karaktär till berättelsen. 

4. Nu har eleverna förmodligen “kommit in i en kreativ stämning“ och läraren uppmanar dem att skriva 
ett vykort till en av historiens huvudpersoner  

a. För att tacka eller  
b. be om ursäkt för något som inträffade eller  
c. skicka hälsningar från en semesterplats. 

5. Läraren delar in klassen i tre grupper: tack-gruppen, ursäkt-gruppen och hälsnings-gruppen. 
6. Pappskivor i A4-format skärs i fyra rektanglar, en rektangel för varje barn. Detta blir ett vykort som ska 

illusteras på ena sidan och skrivas på andra sidan, individuellt av varje barn. 
7. Eleverna får veta att de som ska ha vykorten bara förstår engelska/spanska. 
8. Eleverna i tack-gruppen, ursäkt-gruppen och hälsnings-gruppen ritar på ena sidan av kortet bilder som 

passar till det de ska skriva om. 
9. På den andra sidan skriver de texten, tackar, ber om ursäkt eller skickar hälsningar, t.ex.:  

Dear rooster, I am terribly sorry for having poured the hot coffee on your paw. I will never do 
that again. I hope you’re getting better. Sorry! 

10. Eleverna har 20 minuter på sig att rita och skriva. 
11. Slutligen visar eleverna en i taget sitt vykort och läser texten. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 
större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Läraren kan behöva hjälpa eleverna att hitta de rätta 
orden. De kan skrivas på tavlan allt eftersom de 
efterfrågas. 

Lärarens förberedelser: Det är viktigt att främja en kreativ atmosfär. Därför 
bör läraren uppmuntra eleverna att använda sin 
fantasi. 

Källor/användbara länkar Ett bra exempel är: The Bremen Town Musicians, av 

bröderna Grimm: 

https://shortstoriesshort.com/story/the-musicians-

of-bremen-2/    
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