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HÖGTALARKORT

Till pedagogen
Högtalarkorten är särskilt riktade mot det centrala innehållet ”Tala, lyssna och samtala” i ämnet
svenska i Lgr11. Syftet med materialet är att:
• Eleverna ska lockas att läsa och tala inför andra.
• Eleverna ska få tips på hur de kan utvecklas i att prata eller läsa framför en grupp.
• Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare och framför en uppgift
med trevligt innehåll.
• Eleverna ska kunna använda övningarna som en modell för att göra egna texter.
Korten innehåller:
• 23 olika högtalarövningar med 2 variationer (A och B).
• En gul ruta på varje kort som ger information och tips på hur innehållet kan framföras.
• Tydlig och lättläst text med meningar med ljudenliga ord och vissa relevanta ljudstridiga ord.
• 60-100 ord per text.
• Illustrationer som stöder textens innehåll.
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HÖGTALARKORT

Du ska läsa texten högt och din publik ska sedan gissa på gåtan.
Titta på publiken när du läser gåtan så ser de din mun och hör bättre.

GÅTOR

Lyssna och räck upp handen om ni kan svaret på gåtan.
Gåta 1
Hur många sidor har ett hus?
Rätt svar gåta 1: Två, insidan och utsidan.
Gåta 2
Vad är det första du sätter i ett rum?
Rätt svar gåta 2: Din fot.
Gåta 3
Vem sover alltid med skorna på?
Rätt svar gåta 3: Hästen.
Tack för att ni lyssnade.
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HÖGTALARKORT

Du ska läsa texten högt och din publik ska sedan gissa på gåtan.
Titta på publiken när du läser gåtan så ser de din mun och hör bättre.

GÅTOR

Lyssna och räck upp handen om ni kan svaret på gåtan.
Gåta 1
Varför har isbjörnen päls?
Rätt svar gåta 1: För att inte underkläderna ska synas.
Gåta 2
Varför finns det inga mammutar?
Rätt svar gåta 2: För att papputarna tog slut.
Gåta 3
Var står trumpetaren när han blåser?
Rätt svar gåta 3: Bakom trumpeten.
Tack för att ni lyssnade.

2B

978-91-7762-984-9
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Du ska läsa meningar som gör att din publik får röra på sig.
Du ska stå stadigt på fötterna och andas lugnt.
Vänta med nästa mening till dess det är lugnt i klassen.

TYCKER NI LIKA?
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Ni ska lyssna på meningarna jag läser och göra vissa saker tyst med kroppen om ni håller med.
Till slut ser ni olika ut.
De som tycker om glass ställer sig upp.
De som har borstat tänderna idag blundar.
De som tycker om att äta pizza gapar med munnen.
De som tittade på TV igår kväll pekar med ett pekfinger mot mig.
De som tycker om att lyssna på musik petar sig i örat.
De som tycker om att spela fotboll lyfter på en fot.
De som sov mycket i natt böjer på ett knä.
De som har varit ärliga tittar på mig nu!
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Du ska läsa en text och två personer ska spela rollerna.
Gör en paus vid varje skiljetecken så att personerna hinner med att göra sina

TEATER UTAN ORD
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Jag kommer att läsa en text högt och jag vill att någon spelar en tant och en annan spelar en gubbe.
Vem vågar? Jag väljer .......... till att spela tanten och .......... till att spela gubben. Välkomna fram.
Det står en tant och en gubbe vid en busshållplats.
Tanten står först i kön och gubben står efter.
De väntar på bussen och tittar flera gånger åt båda hållen.
Den gamla tanten pekar åt ena hållet.
Gubben nickar och ser glad ut.
En buss stannar och tanten kliver upp.
Hon betalar och ställer sig i den fullsatta bussen.
Gubben kliver på bussen och betalar.
Bussen startar och tanten och gubben skakar.
Gubben håller på att ramla.
Tanten fångar gubben innan han ramlar.
Gubben ser glad ut. Tanten ser glad ut.
Bussen stannar och de går av den.
De går iväg hand i hand.
Tack för hjälpen.

