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Bjuda in Mona Lisa pa  kalas 

CEFR: Nivå och förmåga 
A2Tala 
A2 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Öva på att bjuda in, stämma träff och be om ursäkt om planer 
måste ändras. Öva på bindeord såsom ”först”, ”sen”, ”efter 
det”, ”senare”, ”för att” 

Konstform som används: Bild, skrivande  

Tidsåtgång: 2 x 45 minuter 

Material och utrustning som krävs: 
Digitala bilder på kända porträtt 
Dator 
Projektor 
Telefoner 
Applikationen ”My talking pet” 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Eleverna ska individuellt skapa en dialog mellan sig och en karaktär från ett känt porträtt. Under lektionen får 
eleverna på ett lättsamt sätt, både muntligt och skriftligt, träna på fraser kring temat ”stämma träff och bjuda in”.  

Aktiviteter: 

Lektion 1   
1. Läraren visar med hjälp av projektor flertalet kända porträtt för klassen. 
2. Medan de tittar på bilderna ställer läraren frågor: 

 Känner ni igen porträttet? 

 Vad bär personen för kläder? 

 Vad tror ni personen tanker på? 

 När tror ni den här personen kan ha levt? 

 Hur tror ni en persons liv kan ha sett ut på den tiden? 

3. Läraren och eleverna listar tillsammans exempel på fraser kopplade till att stämma träff med 
andra, bjuda in och avboka. 

4. Varje elev väljer ett porträtt. 
5. Eleverna ombeds föreställa sig att dom vill bjuda in karaktären i porträttet till något eller på annat 

sätt träffa karaktären. 
6. Varje elev ska sedan skapa en dialog mellan sig och karaktären. Eleverna får föreställa sig hur 

karaktären skulle reagera på inbjudan. Dialogen skall skrivas ner och innehålla information om 
plats, tid och tillställning. 

7. Lektionen avslutas och elevernas dialoger sparas till nästa lektion. 

Lektion 2  
1. Eleverna återgår till dialogerna de skrev föregående lektion. 
2. Läraren ber eleverna ladda ner appen ”My talking pet”. 
3. Varje elev laddar upp sitt valda porträtt i appen. 
4. Eleverna spelar in sina karaktärens repliker utifrån den skrivna dialogen (med eventuella pauser 

för elevens repliker).  Läraren hjälper till vid behov. 
5. Eleverna presenterar sina dialoger för varandra två och två. 
6. Lektionen avslutas med reflekterande frågor från läraren. Exempel: Vad tyckte du om uppgiften? 

Hur var det att komma på vad personen skulle säga? Vill du träffa personen i verkligheten?  
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

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

Aktiviteten är bäst  lämpad för mindre grupper.  

Lärarens förberedelser: 
 
Digitala bilder på kända porträtt exempelvis: 
Mona Lisa, Damen med Hermelinen, Självporträtt av 
Frida Kahlo, Självporträtt av Vincent van Gogh, 
American Gothic. 
Projektor och dator att visa bilderna med. 
(Alternativt utskrifter, urklipp och böcker med bilder 
på porträtten.) 
Datorplatta eller telefon till varje elev att jobba med 
samt fungernade internetuppkoppling.  
Möjlighet för eleverna att fotografera/ladda ner 
bilder på sina porträtt. 
Testa appen “My talking pet” 

Källor/användbara länkar 
 
-  

 


