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Jag a r dirigent. 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas Fri skrivning/fritt berättande genom att använda 
sammanhängande ord som först, sen, senare, 
efter därefter, därför att 

Konstform som används: Musik, dans 

Tidsåtgång: 45 min 

Material och utrustning som krävs: Papper 
Pennor 
CD-spelare 
Whiteboard 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Läraren presenterar lektionens syfte som är att träna på att sammanfoga en berättelse.. 

Förberedelser: 
Eleverna delas in i fyra mindre grupper; varje grupp får en bild och ett instrument (ett piano, en fiol, en 
saxofon, en bastrumma) och en av eleverna utses till dirigent. 

Aktiviteter: 

Lektionen:  Konserten. 
1. Läraren läser den första delen av historien och ”dirigenten” dirigerar orkestern (på ett skämtsamt 

sätt). 
2. Sen ansluter det första instrumentet (ett piano) till orkestern. Barnen låtsas att de spelar 

instrumentet (på ett skämtsamt sätt). 
3. Därefter ansluter de andra instrumenten, ett efter ett, till orkestern. 
4. Senare slutar allaeleverna spela eftersom instrumenten har kraschat. 
5. Slutligen ger läraren varje grupp ett papper med en kort berättelse som eleverna gruppvis ska göra 

klart genom att fylla i orden först, sen, därefter, senare och därför att. 

The story: 
Once upon a time, in a very happy kingdom there was a 
competition “Music show”. When the bands, audience 
were ready, the school orchestra started to play.  
……the music man appeared on the stage. …… the ….. 
joined to the music man. ……the rest of instruments 
started to play. 
…… the instruments stooped playing, ……they broke 
down. 

Berättelsen 
Det var en gång en tävling, ”Konserten”, i ett 
mycket lyckligt konungarike. När banden och 
publiken var beredda började orkestern 
spela. 
 ….dök dirigenten upp på scenen. … gjorde … 
dirigenten sällskap. …började de andra 
instrumenten spela. …slutade instrumenten 
spela. …kraschade allihop. 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för större 
grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

 

Lärarens förberedelser:  

Källor/användbara länkar “I’m the Music Man” song 
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