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  Snögubben  
 

CEFR: Nivå och förmåga 
 

A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas 
 

Att förstå och ge instruktioner 

Konstform som används: 
 

Dans, bild, musik  

Tidsåtgång: 
 

2 x 45 min 

Material och utrustning som krävs: Redskap för bild & form: 
Blyertspennor och färgpennor/ vattenfärg och penslar 
Papper eller lera 
Sax, lim 

Digital utrustning: 
Musikspelare 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Lektionens syfte är låta eleverna träna på att ge och följa instruktioner; det gäller att bygga en snögubbe. 

Klassen tillverkar först en snögubbe av papper eller lera och sen bygger de en snögubbe med dansrörelser. 
 

Förberedelser: 

Förbered nyckelord och fraser på engelska/spanska som eleverna behöver för att kunna följa instruktionerna. 
Använd passande intrumentalmusik; kanske går det använda musik som använts under musiklektionerna. 

 

Aktiviteter: 
 

Lektion 1.  Gör en snögubbe av papper eller lera 
1. Eleverna läser instruktionerna och samtalar om nyckelorden i texten. 
2. De börjar göra en snögubbe av papper eller lera. Om de använder lera får eleverna en uppfattning 

om volym och om hur något runt känns, om de använder papper och sax får de uppleva snögubbens 
konturer. I båda fallen tränar de instruktionsvokabulär och de kan visualisera hur snögubben i 
instruktionen kommer att se ut. 

 

Lektion 2..  Dansa en snögubbe 
1. Läraren presenterar lektionens syfte, som är att ge och följa instruktioner om hur man bygger 

en snögubbe med dansrörelser. 
2. Samtala med klassen om hur dansrörelserna kan se ut.  

En bra start kan vara att prata om hur vi rör oss när vi bygger en snögubbe.  
Det är viktigt att eleverna förstår att de kan använda sin egen fantasi när de gör sin dans; såväl 
snögubben som byggdansen kan se helt olika ut fastän intruktionerna varit desamma. 

3. Dela in klassen i grupper: 
a. Minst 2 elever i varje grupp som ska ge instruktionerna och 
b. Minst 2 elever i varje grupp som ska följa instruktionerna 

4. Elever som ger instruktioner läser, steg för steg, hur en snögubbe byggs 
5. Elever som följer instruktionerna illustrerar konstruktionen med dansrörelser för varje steg. 
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6. Instruktioner att läsa högt: 
a. Rulla en stor snöboll Roll a big ball of snow. 
b. Rulla en lite mindre snöboll och 

placera den ovanpå den första 
bollen 

Roll a slightly smaller ball of snow 
and place it on top of the first ball. 

c. Rulla en ännu mindre snöboll och 
placera den ovanpå de andra två 
bollarna, som snögubbens huvud. 

Roll an even smaller ball of snow and 
place it on top of the other two balls, 
as the snowman's head. 

d. Nu måste du skaffa en morot. Now you have to find a carrot. 
e. Placera moroten som näsa. Place the carrot as a nose. 
f. Hitta två stenar och se ögonen på 

snögubben. 
Find two stones and make eyes on 
the snowman. 

g. Använd fem mindre stenar för att 
skapa en mun. 

Use five smaller stones to make a 
mouth. 

h. Nu måste du placera en hatt ovanpå 
huvudet och en halsduk runt halsen 
jag. 

Now you have to place a hat on top 
of the head and a scarf around the 
neck. 

i Hitta 3-5 stenar för att göra knappar 
på snögubbens mage. 

Find 3-5 stones to make buttons on 
the snowman's belly. 

 
7. Lägg till musik 
8. Avsluta med en föreställning. När en grupp visar sitt bygge är den andra gruppen publik och tvärtom. 

 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

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

1. Tillräckligt stor lokal för att hela gruppen ska kunna 
arbeta fritt. 

2. Om eleverna inte kan läsa kan läraren ge 
instruktioner till hela klassen. 

Lärarens förberedelser: Val av musik 

Källor/användbara länkar Musik från filmen  Frost eller Walking in a winter 
wonderland  

 

https://www.google.com/search?q=frost%2Bthe%2Bmovie&amp;oq=Frost%2Bthe%2Bmovie&amp;aqs=chrome.0.0l6.16925j0j9&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=walking%2Bin%2Ba%2Bwinter%2Bwonderland%2Bsong&amp;source=lnms&amp;tbm=vid&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-hrv22P_hAhXisYsKHafzAI4Q_AUIDigB&amp;biw=1006&amp;bih=603
https://www.google.com/search?q=walking%2Bin%2Ba%2Bwinter%2Bwonderland%2Bsong&amp;source=lnms&amp;tbm=vid&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-hrv22P_hAhXisYsKHafzAI4Q_AUIDigB&amp;biw=1006&amp;bih=603
https://www.google.com/search?q=walking%2Bin%2Ba%2Bwinter%2Bwonderland%2Bsong&amp;source=lnms&amp;tbm=vid&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-hrv22P_hAhXisYsKHafzAI4Q_AUIDigB&amp;biw=1006&amp;bih=603

