En dikt om folk
- Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 1-3
Syfte
Läsa, analysera och tolka en dikt. Skriva en egen dikt.
Läraren reflekterar
I Folk: Främlingar och vänner – nån du kanske känner! av Emma och Lisen Adbåge finns en dikt om människor som är
igenkännande, rolig och tänkvärd. Nedan följer förslag på flera olika aktiviteter (läsa, tänka, tala, skriva). Gör dem som
passar i din klass!

Metod – förslag på aktiviteter till dikten
Läs texten högt samtidigt som eleverna läser med. Låt eleverna läsa dikten i enskildhet och under tystnad. Ge tid för
eftertanke och att flödesskriva egna och fria reflektioner under några minuter.
Läs dikten högt i par. Eleverna kan samtala om vilka ord som betonas, läses med eftertryck och vilka som bara flödar
förbi. Läste vi dikten olika? Vad beror det på? Går den att läsa på olika sätt? Sjunga eller rappa? Testa!
Samtala om…
Diktens bästa versrad: Vilken rad fastnar efter läsning? Vilken är diktens bästa/viktigaste rad? Förklara hur du tänker.
Tolka: Vad tänker du på efter läsningen av dikten? Hur tolkar du budskapet i den?
Känna och associera: Vilken känsla får du av den? Vilka associationer gör du?
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Om ordet ”känner”. Vilka sorts ”folk” finns med i dikten? Gör en lista från den som är närmast till den som är mest
avlägsen. Samla andra ord om ”vänner”. Hur många sorter kan du komma på?
Platserna: Vilka platser förekommer i dikten? Varför är just dessa platser med tror du? Några platser antyds, vilka då?
Alla andra ord: Vilka ord hör ihop? På vilket sätt hör de ihop? Finns det ord som är varandras motsatser?
Diktens form: Hur är dikten uppbyggd? Vilka ord återkommer? På vilket sätt? Vilka ord rimmar/rimmar inte? Hur långa
är orden i dikten? Hur många stavelser i varje versrad? Vilka betonas?
Lyssna på Britta Persson:
Bifogad video: https://www.youtube.com/embed/-24THiFrGIs?feature=oembed
Flödesskriv enskilt: Förändras din uppfattning av texten mot din tidigare? På vilket sätt i så fall? Upptäcker du någon
ny nyans eller annat perspektiv av din tolkning? Skriv om detta några minuter.
Samtala parvis om Brittas låt: Vilken känsla får du av den? Vilka ord eller fraser framträder i denna version?
Välj en person: Välj ut några människor som du blir nyfiken på. Vilka är de? Fantisera i positiv anda. Namn? Ålder? Var
och hur bor de? Familjesituation? Yrke? Intressen? Anteckna eller gör en tankekarta om en person.
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Samtala om bilderna med din bordsgranne: Berätta om din person. Låt kompisen gissa vem du skrivit om.
Skriv en hemlighet: Fundera vidare på din person. Vilken hemlighet går personen och bär på? Skriv om den.
Skriv en dikt om din person
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Folk du möter: Brainstorma vilka människor du möter. Var du möter dem. Anteckna eller gör en tankekarta (t ex utifrån
olika platser). Välj vilka människor som du vill skriva en dikt om och hur du vill framställa dem. Eller om du hellre vill
berätta om människor generellt. Flödesskriv!
Bearbeta din dikt. Väg dina ord på guldvåg. Leta efter ord som rimmar eller kanske passar en allitteration eller
assonans bättre? Hur många stavelser har du i dina versrader? Blir det en skön rytm när du läser texten högt eller
behöver du byta ut några ord?
Två resurser som kan vara användbara: Rimlexikon och synonymer.
Lgr22 Syfte
Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga
normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Centralt innehåll*
Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker,
kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Kriterier för bedömning av kunskaper*
Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt
och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla
resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
* årskurs 1-3
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