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Dikter om en stad 

  CEFR Nivå och förmåga: A1 Skriva. 

  CEFR Färdighet som tränas: Skriva text med  bindeord som "och" "men" "då". 
 

  Konstform som används:  
Litteratur och berättande. 
Valfri musik. 

Tidsåtgång:  
3 lektioner på 45 minuter (2 timmar och 15 minuter 
totalt) 
Valfria tilläggslektioner beskrivs. 

  Material och utrustning som krävs:  

material: 
- Papper och penna. 
Valfria alternativ: 
- Musikinstrument. 
- paddor/ datorer. 
- Appar: Garageband, Bookcreator. 
- Google Maps. 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Fokus i denna aktivitet är att skriva att skriva dikter med egna uttryck. I den korta versionen skriver eleverna sin egen 
dikt om sin favoritplats i staden. I den långa versionen kan eleverna göra sin dikt till en sång. 
Aktiviteten bygger på en introduktion till poesi och exempel på dikter och sånger om platser/städer, följt av konkret 
poesi och att läsa den nya poesin för andra elever. 

Förberedelser: 
Hitta dikter och musik om städer/platser som passar elevernas ålder och språknivå. 
Bestäm ämnet och innehållet: Hur fritt jobbar eleverna? Kan de skriva vad de vill eller behöver de arbeta med vissa 
genrer, ämnen etc. 
Hitta relevanta nyckelord och fraser för att introducera för eleverna som förutsättningar för att skapa dikter om sin 
stad/hemort. 

Aktiviteter: 

Lektion1.  Introduktion till poesi samt att lyssna på dikter och sånger om städer. 
I den här lektionen introduceras eleverna i ämnet att skriva dikter och texter för låtar. 
Läs och lyssna på dikter och sånger om städer/platser (se exempel längst ner i aktivitetsbeskrivningen). 
Beroende på barnens engelska / spanska kunskaper kan dikterna vara antingen på barnens modersmål eller på 
engelska / spanska. Eller en blandning av båda. 
Prata med klassen om dikterna och låtarna på engelska / spanska: 
- Barnen pratar om sin favoritplats i staden. 
- Varje barn väljer en plats att göra en dikt om till nästa modul. 

Lektion2.  Skriv en dikt om din favoritplats 
Som lärare funderar du över: 
- Typ av dikt? 
- Lång eller kort dikt? 
- Behöver det rimmas eller inte? 
- Bör barnen ha en viss tid att producera dikten? 
- Är det okej att skriva på ditt modersmål först och sedan översätta? 
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Eleverna skriver en dikt om sin favoritplats på orten. 

Lektion3.  Lyssna på varandras dikter/sånger. 
Alla i klassen läser sin egen dikt för de andra. En variation kan vara att läsa en annan elevs dikt. 
Aktiviteten kan göras i klassrummet, men du kan också förvandla platsen till ett kafé med en liten scen för att göra en 
"poesi-kvällsaktivitet". 
Samla alla dikterna och skapa en e-bok i Book Creator. Spela in läsningen av dikterna för e-boken också. 
Inkludera också en karta och bilder / videor från platserna. 

Alternativ lektion: Publicera din ljudguide. 
Syftet med den här lektionen är att bli introducerad till appen GarageBand. Det är viktigt att du inte försöker 

skapa låtar som är perfekta. 

Obs! Detta kan ersättas av andra appar eller genom att spela verkliga instrument 

Gör en kort introduktion till appen: 

- Hur man använder de smarta instrumenten 

- Introduktion till ackord, progression i ackord och hur man ändrar ackord 

- Hur man spelar in en låt 

- Hur du exporterar låten när du är klar 

Skapa en låt med 1 vers och 5 spår på 15 minuter: 

- Spår 1: Piano 

- Spår 2: Bas 

- Spår 3: trummor 

- Spår 4: Gitarr 

- Spår 5: Improviserad låt. Använd de saker du pratade om när du diskuterade plats i ditt område. 

Alternativ lektion: Komponera en låt till dikten med GarageBand 
Eleverna komponerar var för sig en sång med sin dikt antingen i det traditionella formatet av tre verser och en refräng 
eller som en talad rap-sång. Variation: Du kan arbeta i grupper där varje deltagare bidrar med en vers. 
Spela låtarna för klassen och be dem förklara sina tankar om låtarna på engelska / spanska. 
Samla alla låtar och texter i din egen låtbok skapad i Book Creator. Inkludera också en karta och bilder / videor från 
platserna som sången beskriver. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

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

 

Aktiviteten kan göras med hela klassen där varje barn 
gör en dikt. 
Grupparbete kan komma ifråga. 

Lärarens förberedelser: 
Inget särskilt 

Källor/användbara länkar  

Du kan välja egna dikter eller sånger, men här är några 
exempel: 
Engelska: 

The Kinks: Waterloo Sunset 
The Beatles: Penny Lane 
Kanye West: Homecoming 
Sods: Copenhagen 
Tina Dickow: Copenhagen 
Lou Reed: Berlin 
Simon & Garfunkel: The only living boy in New York 
Taylor Swift: Welcome to New York 
Sting: Englishman in New York 

Länkar till appar: 
Garage Band: 
https://www.apple.com/lae/mac/garageband/ 
Bokskapare: https://bookcreator.com/ 

Handledning för Google My Maps Tutorial, där du kan lägga till 
dina egna poäng på en lokal karta: 
https://library.carleton.ca/help/making-online-map-google-my-
maps 

 
 

https://bookcreator.com/

