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Kojan 

CEFR: Nivå och förmåga 
A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas 
Att sammanfatta vad eleverna läst eller hört 

Konstform som används: 
Dans, bild, musik 

Tidsåtgång: 
2 x 45 min (mer om arbetet avslutas med en föreställning) 

Material och utrustning som krävs: 
Redskap för bild & form: 

Berättelsen Kojan 
En pinne 
Gröna och gula tyger 

Digital utrustning: 
Musikspelare  

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Lektionens syfte är att låta eleverna träna på att tala genom att arbeta med berättelsen om kojan. 
För att göra berättelsen mer intressant ska eleverna skapa dansrörelser till olika delar av berättelsen. 

Förberedelser: 

Förbered nyckelord och fraser på engelska/spanska som eleverna behöver för att förstå berättelsen. 
Gör kopior av berättelsen till alla elever. För modul 2 behövs två lärare om det är många elever. Beroende på 
språknivån i gruppen kan läraren välja att läsa berättelsen medan eleverna dansar. Det är också möjligt att låta 
eleverna läsa och lära sig olika fraser att säga under dansen. Dansen gör det möjligt för läraren att låta alla elever 
delta även om de inte vill ha några talroller. 

Aktiviteter: 

Lektion 1.  Läsa och sammanfatta berättelsen. 
1.2 Eleverna läserberättelsen (från Majema’s Learn English 3).  

Det är ett par rader på varje sida; 16 sidori hela boken.  
2.2 Översätt historien och plocka ut de nyckelord som ska användas: 

Barnen lekte vid strömmen. Wilf hade en idé.  
Wilf hittade några pinnar. 
"Låt oss göra en koja," sa han. ”Sätt pinnarna så här”. 
De hittade alla några pinnar.  
Chip hittade massor av grenar och Wilma hittade lite halm. 
Biff hittade lite ved. 
Vi kan sitta på dem inne i kojan", sa hon. 
Barnen satt i kojan men det började regna.  
Regnet plaskade in i kojan. 
 "Jag blir våt", sa Kipper. 
"Vi blir alla våta", sa pappa. "Det är dags att gå". 
”Kan vi komma tillbaka snart?” frågade Biff. 
Det regnade hela veckan. Barnen kunde inte gå ut och leka. 

The children were playing by the stream. Wilf had an idea. 
Wilf found some sticks. 
“Let’s make a den,” he said. “Put the sticks like this”. 
They all found some sticks.  
Chip found lots of branches and Wilma found some straw. 
Biff found some firewood.  
“We can sit on them inside the den”, she said. 
The children sat in the den but it began to rain.  
The rain splashed into the den. 
 “I’m getting wet”, said Kipper. 
“We’re all getting wet”, said dad. “It’s time to go”. 
“Can we come back soon?” asked Biff. 
It rained all week. The children couldn’t go out to play.  
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De ville att regnet skulle sluta. 
De ville gå tillbaka till kojan.  
Regnet slutade. Barnen gick tillbaka till kojan. 
”Å nej!” sa Wilma. "Vi kan inte leka i kojan!" 
”Shh!” sa Wilf. "Det är en svan som ligger på ägg" 

They wanted the rain to stop. 
They wanted to go back to the den.  
The rain stopped. The children went back to the den. 
“Oh no!” said Wilma. “We can’t play in the den!” 
“Shh!” said Wilf. “ There is a swan laying on her eggs”  

3.2 Avsluta modul 1 genom att be eleverna illustrera någon del av berättelsen.  

Lektion  2.  Skapa en dans av berättelsen. 
1. Repetera innehållet i berättelsen. 
2. Sammanfatta berättelsen tillsammans med eleverna. Prata om vilka olika rörelser som kann passa till 

ledorden: lycka, sol, utflykt. Fortsätt att prata om andra rörelser som skulle passa om du dansar 
berättelsen. Låt eleverna använda sin fantasi för att lägga till olika rörelser. 

3. Vid behov (dvs. ett stort antal elever): dela upp gruppen i två. 
4. Läraren bestämmer vilka elever som ska representera solen, vatten, träd, pinnar, regn, vind, svan, far 

och barn. (Se Att tänka på nedan.) 
5. Läraren bestämmer vem/vilka som ska läsa fraser från berättelsen under dansen 
6. Riktlinjer för dansen:  

 De fem barnen och fadern är ute och går.  
En grupp elever illustrerar vattenrörelser. Ledord är lycka, sol och utflykt. 

 Ett av barnen (Wilf) har en pinne och håller upp den för att visa att hon har en idé. De andra fyra barnen och 
fadern bildar en ring och räcker ut händerna mot henne för att visa sitt intresse för idén. 

 Vattnet förvandlas till träd och pinnar (fler pinnar än träd). 

 Familjen samlas och en liten koja byggs; med sin fantasi och med rörelser runt träden rullas pinnar in i kojan till 
sittplatser och till en brasa. (Eleverna kan lägga till gröna och gula tyger för att förstärka illusionen). 

 Familjen sätter sig ner i kojan. 

 Pinnarna gör rörelser för att visa att det börjar regna. 

 Fadern samlar sina 5 barn och de lämnar kojan. 

 Familjen sitter bakom ett fönster och de andra eleverna förvandlas till regn och vind. 

 Solen stiger upp och regnet förvandlas till en koja igen. 

 Familjen återvänder till kojan. 

 Ett barn (Wilma) visar att de inte kan gå in i kojan. 

 Svanen presenteras. 

 Barnen kikar in i sin lilla konstruktion och där ligger svanen i sitt bo på sina ägg. 

 Sätt på lite musik, dansa historien och ha kul! 
Lektion 3.  Föreställning (valfritt) 
Dansen kan visas för andra elever eller för föräldrarna, kanske tillsammans med en utställning av bilderna från modul 
1.  

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. Två lärare om gruppen är stor. 
3. Förslag: Långsam, mjuk musik (relax) 
4. Tänk igenom rollfördelningen noga. Om du känner eleverna väl kanske 

du vet vilka som passar för de olika rollerna. Du kan också använda en 
kortlek med siffror och färger. 

5. Tänk igenom vem/vilka som ska läsa berättelsen under dansen: 
Antingen läser eleverna (på olika nivåer) enskilda rader och får 
möjlighet att träna på att tala högt inför andra eller så kan eleverna 
lyssna på berättelsen (upprepade gånger) när läraren läser och får 
därmed en möjlighet att lära sig historien utantill. 

Lärarens förberedelser: Berättelsen ‘The Den’ 

Källor/användbara länkar https://www.majema.se/paket-engelska-bilderbocker-ar-3 

 


