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Vad sjunger de? 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas 
Återge vad de hört eller läst.  

Konstform som används: 
Musik  

Tidsåtgång: 
45 minuter 

Material och utrustning som krävs: 
Musikspelare 
En låt + utskriften text 
Papper och pennor 
Blädderblock/whiteboard 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Läraren spelar en sång för eleverna som de ska försöka förstå. Först genom att lyssna, sedan genom att läsa texten. 
Eleverna gör sedan ett referat på sångtexten.  

Aktiviteter: 

Lektion   
1. Läraren spelar en sång för eleverna som ombeds att lyssna noga. 
2. Vid behov kan sången spelas en andra gång. 
3. Läraren ber eleverna berätta vilka ord dom uppfattade i sången och skriver ner orden som nämns 

på ett blädderblock eller whiteboard. 
4. Läraren delar ut sångtexten till eleverna. Om det finns ord som ingen elev förstår beskriver läraren 

ordets innebörd. 
5. Läraren spelar sången igen. Den här gången sjunger eleverna med i sången med stöd av texten de 

fått. 
6. Läraren delar upp eleverna i par. 
7. Eleverna ska nu vända bort textbladet och sammanfatta låten, t.ex. genom att skriva ett kort 

referat. 
8. När alla par är klara med uppgiften, presenterar de sina sammanfattningar för hela gruppen. 
9. Lektionen avrundas med reflektion. Läraren kan ställa frågor som:  

a. Vad tyckte du om lektionen?  
b. Hur stor del av texten förstod du genom att lyssna?  
c. Hur stor del förstod du efter du fått texten?   
d. Var det svårt/lätt att sammanfatta den här sången?  
e. Hur gick ni tillväga när ni gjorde er sammanfattning?  
f. Vad tyckte du om låten? 

10. Lektionen kan avslutas genom att klassen sjunger sången tillsammans igen. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

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

Övningen passar både stora och små grupper och 
kan göra både inne och ute. lektionen går att 
upprepa med nya låtar. 

Lärarens förberedelser: 
 
En låt att spela för eleverna som passar deras ålder 
och språkliga nivå. 
 
 

Källor/användbara länkar 
 

Songs to consider: 
The Beatles: Help! 
The Beatles: Yesterday 

Fools Garden: Lemon Tree 

Frozen: Let It Go 

Katy Perry: Roar 

 


