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Hur stavas det?  

CEFR: Nivå och förmåga 
 

A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas  
Att ge personlig information och kunna stava densamma. 

Konstform som används:  
Musik  

Tidsåtgång:  
45 min 

Material och utrustning som krävs: 
The ABC Song 
Dator eller CD-spelare 
Bokstavskort 
Affisch med alfabetet 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion:  
Lektionens syfte är låta eleverna träna på att ge personlig information och kunna stava densamma 

Aktiviteter: 
1. Läraren säger till en av eleverna: 
2. Eleven svarar på frågan, vänder sig om sig till nästa elev,  

presenterar sig och frågar vad denne heter. 
Detta fortsätter tills alla elever frågat och besvarat frågan. 

3. Läraren presenterar sig igen (och bokstaverar sitt namn): 
4. Eleverna lyssnar på The ABC song (en långsam version om 

möjligt) och pekar på bokstäverna på affischen.  
Därefter stoppas sången efter varje avsnitt och eleverna 
repeterar bokstäverna sjungandes. De sjunger dem såväl i 
grupp som individuellt. 

5. De sjunger hela sången till musik. Läraren stoppar sången då 
och då och eleverna fortsätter sjunga utan att titta på 
alfabetsaffischen. 

6. Eleverna gör en karaokeversion av The ABC song; de kan 
dansa och hoppa till den. 

7. Uppmärksamma särskilt och repetera de svåra bokstäverna: 
8. Eleverna delas sen in i grupper om tre och varje grupp får alla 

korten med bokstäverna. Korten är blandade och eleverna 
ska, så snabbt som möjligt, hitta den bokstav som läraren 
säger och sträcka upp den i luften. Den snabbaste eleven i 
varje grupp får en poäng och den som får flest poäng vinner. 

9. Alla elever väljer de bokstäver som ingår i hans/hennes namn 
och efternamn och stavar sina namn, först långsamt sen 
snabbare. 

10. Läraren delar i klassen i grupper om fyra och varje elev får ett 
papper med ett namn på en ”kändis” (skådespelare, artist, 
seriefigur…). Utan att visa namnet för de andra deltagarna 
ska en elev i taget stava sin figurs namn medan de andra 
eleverna skriver ner bokstäverna. Sen jämför de det 
nerskrivna med orginalet från läraren. 

 Hello, I am Kate and what is your name? 

 Hello, I am .... and what is your name? 
 

 My name is Kate, K-A-T-E.  
Let’s learn how to spell your names! 

 

 ABCDEFG  

 HIJKLMNOP   

 QRSTUV  

 WXYZ. 
 
 
 
 

 C-S, A-E-I  

 G-J-H, U-W-Y-V 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet 
för större grupper, utrymme som krävs 
o.s.v.): 

Tillräckligt stor lokal för att hela gruppen ska kunna arbeta fritt 

Lärarens förberedelser:  

Källor/användbara länkar The ABC Song (for example https://youtu.be/75p-N9YKqNo) 
The ABC Song karaoke version https://youtu.be/Pzf3S5NTIPM 

 

https://youtu.be/75p-N9YKqNo
https://youtu.be/Pzf3S5NTIPM

