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 Stanna och svara 

CEFR: Nivå och förmåga A1 Läsa 

CEFR: Färdighet som tränas Hitta information i text. 

Konstform som används: Musik 

Tidsåtgång: 45 min 

Material och utrustning som krävs: 

En informativ text 
En låt eleverna gillar 
Kritor/pennor och papper 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Lektionens syfte är att öva läsförståelse och hitta information i en text. Elevernas chans till långsiktigt lärande 

ökar genom att informationen upprepas i samband med musik och rörelse. 

Förberedelser: 

Hitta en informativ text. Den får gärna innehålla fakta i form av siffror, årtal, antal språk etc.  

Förbered frågor kopplade till texten. 

Aktiviteter: 

Lektion 
 

1. Läraren delar ut en text för eleverna att läsa. 

2. Läraren skriver några frågor på tavlan. Eleverna ska svara på lärarens frågor genom att hitta svaren i 

texten. Detta kan ske i helklass, i grupp eller individuellt. Läraren skriver sen svaren på tavlan. 

3. Eleverna delas in i par. 

4. Varje par ska nu tillverka ett frågekort. På ena sidan kortet skriver de en fråga från tavlan, på den 

andra sidan skriver de svaret. 

5. Läraren samlar ihop frågekorten och sprider ut dom på golvet. 

6. Läraren sätter på musik och ber eleverna att röra sig runt i rummet bland korten. 

7. Läraren pausar musiken och läser upp en av frågorna. 

8. Den elev som står närmst det kort med lärarens fråga svarar på frågan och får en poäng. 

9. Repetera övningen tills dess att alla frågor har besvarats av eleverna. 

•  

 

 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för större 

grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Om det är svårt att få plats i rummet kan 
eleverna samla poäng i par och inom paret 
turas om att röra sig runt i rummet. 

Lärarens förberedelser: 
Det är bra om eleverna är vana att hitta 
information i texter. 

 

 

 


