Ill. Inger Lise Belsvik

Fjällräv i ryggan

Aktivitet 5: Sången Jag är en liten fjällräv”
TEMA: Lär känna fjällräven genom sången ”Jag är en liten fjällräv”.
TIDSÅTGÅNG: Introduktion och inlärning av sången, cirka 45–60 minuter. Därefter 5 minuter i

början av varje timme med fjällräven som tema.
PERIOD PÅ ÅRET: Det går att öva in och sjunga sången både inom- och utomhus hela året.

UTRUSTNING

»» Text ”Jag är en liten fjällräv”
»» Noter ”Jag är en liten fjällräv”
»» Gitarr eller andra instrument
»» Se musikvideo: www.youtube.com/watch?v=TrvfnTmFbn8&t=16s
Sjung med i filmen på norska – svensk text finns för att förstå.
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BAKGRUND

Genom sången om fjällräven får eleverna en introduktion till fjällrävens liv och hoten mot den.
För övrig bakgrund hänvisas till aktiviteterna 1 och 2.
GENOMFÖRANDE

1. Läraren sjunger/ser filmen, övar första versen för eleverna.
2. Eleverna härmsjunger strof efter strof efter läraren – sakta.
3. Alla sjunger första versen tillsammans.
4. Eleverna ser/har texten medan hela sången sjungs med ljudfilen, eventuellt med läraren som
sjunger och spelar.
5. Eleverna markerar minst tre ord eller uttryck med gult som de tycker är svåra. Läraren går
igenom dessa och förklarar.
6. Har eleverna lärt sig något nytt om fjällräven? Skriv in ny kunskap i tankekartan från
aktivitetsark 1 och 2.
7. Hela sången sjungs gemensamt.
8. Pararbete: Eleverna väljer ut en vers de vill lära sig utantill (fördela alla verserna på eleverna
i klassen). Öva på att läsa versen och lära den utantill.
Läxa till nästa timme: lära sig versen utantill.
9. Sången sjungs i början av varje timme med fjällräven som tema.
TIPS! Eleverna övar på att sjunga sången vid framförandet enligt aktivitet 30 ”Presentation

av projektet”. Samarbeta med musikläraren och sjung gärna med soloartister på några av
verserna.
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Kunskapsmål
Sjunga sig till kunskap om fjällräven. Eleverna använder sångtexten till att lära sig och
repetera fakta om fjällräven. Ord och begrepp i de nordiska språken.
Centralt innehåll enligt svensk läroplan Lgr11, (femte upplagan 2018).
MUSIK:

»» Sång och spel i olika former (åk 1–6).
»» Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner (åk 1–6).
»» Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild
(åk 1–6).
»» Musikframföranden (åk 4–6).
SVENSKA:

»» Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska
språken, samt skillnader och likheter mellan dem (åk 4–6).
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