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Musikstopp 

 

CEFR: Nivå och förmåga A1 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas 
Förståelse för siffror, kvantitet, kostnad, tid, datum. 

Konstform som används: 
Dans  

Tidsåtgång: 
45 minuter  

Material och utrustning som krävs: 
Instrumentell dansmusik. 
Musikspelare. 
Mall med frågor till varje elev (se nedan). 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Eleverna får genom en danslek utforska siffror, klockslag, kostnader, datum m.m. och koppla dessa tal och begrepp till 
sin egen och sina klasskamraters vardag. 

Aktiviteter: 

Lektion   
1. Läraren spelar musik och elever uppmuntras till att dansa fritt. 
2. Efter ett tag pausar läraren musiken och säger ett ord (ett nummer, veckodag, månad, ett, årtal, 

klockslag, ett pris etc.) Eleverna ska då genast ställa sig alldeles stilla i en position föreställande 
ordet.  

3. Musiken spelas igen och övningen upprepas med ord från alla kategorier. 
4. Läraren delar upp klassen i par och delar ut en mall med frågor 
5. Eleverna intervjuar varandra utifrån mallen. 
6. Eleverna presenterar sedan de svar de fått för resten av gruppen. Ex: ”Michaels favoritsiffra är 

två.” ”Lisas favoritdag är måndag”.  
7. Läraren spelar musik igen men den här gången läser hen upp en fråga från mallen. Då ska eleverna 

ställa sig i en position som representerar svaret på frågan. Denna övning kan upprepas flera 
gånger. 

8. Lektionen sammanfattas. Läraren ställer reflekterande frågor som:  
a. Vad tyckte du om övningarna?  
b. Hur kändes det att dansa och sedan stå stilla i en position?  
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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. 
Lokalen bör vara stor nog med öppna ytor så att 
eleverna kan röra sig fritt.  

Lärarens förberedelser: 
1. Instrumentiell musik. 
2. Lista med nummer, veckodagar, månader, år, 

klockslag, kostnader. 
3. Mall med frågor: 

a. Vilken är din favoritveckodag? 
b. Vilken är din favoritsiffra? 
c. Vilken månad är du född? 
d. Vilket år är du född? 
e. Hur gammal är du? 
f. Vilken tid kliver du upp? 
g. Vilken tid går du och lägger dig? 
h. Vad kostade det du senaste köpte? 

 

Källor/användbara länkar 
 
- 

 


