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ALLMÄNT 

My Secret Land är en radioserie som utvecklar elevernas hörförståelse i engelska 
och lämpar sig från årskurs fem och uppåt.  
Det bidrar även till att eleverna får kännedomen genom realia kring hur vardagslivet 
ser ut ur ett jämnårigt barns perspektiv i olika delar av världen och lämpar sig väl för 
att arbeta med ur fler olika perspektiv och på olika nivåer.  
 
Materialet utgör en grund för att arbeta mot målen inte bara i engelska, utan den kan 
även fungera som en grund i ett ämnesövergripande arbete och på så sätt vara ett 
underlag mot måluppfyllelse även i ämnen som SO och NO, genom att gå vidare 
med att arbeta med till exempel klimat, naturtyper och levnadsstandard i de olika 
länderna som presenteras i serien. 
My Secret Land presenterar engelskspråkiga länder i sammanlagt fem olika 
världsdelar och det fungerar lika väl att använda ett par utvalda avsnitt, som hela 
serien i undervisningen. De olika avsnitten ger också en bild av olika engelska 
dialekter, som t.ex. jamaicansk, australiensisk eller pakistansk, samt även namn på 
geografiska platser och företeelser i de olika länderna. Allt utifrån ett barns 
perspektiv. 
 
Avsnitten är uppbyggda på så sätt att man kan lyssna på dem och låta eleverna 
gissa vilket land det handlar om. Detta kan sedan leda till en diskussion om landet 
utifrån olika perspektiv.  
 
Nedan följer ett par olika förslag på hur materialet kan användas. 

 
INLEDNING 
Ett arbete med My Secret Land kan inledas med en genomgång över de 
engelskspråkiga länder som finns i världen. Eleverna känner säkert till de vanligaste. 
Förslag till frågeställningar är: 
- Vilka engelskspråkiga länder känner ni till?  
- Var ligger dessa länder? 
- Hur kommer det sig att befolkningen talar engelska i dessa länder? 
- Talar man engelska likadant  i de olika länderna? 



 

FÖRSLAG OM ARBETE KRING DE OLIKA AVSNITTEN AV 
MY SECRET LAND 

 
Ett avsnitt av My Secret Land kan användas på många olika sätt. Nedan följer ett 
exempel på en lektionsgång kring ett avsnitt av My Secret Land: 
 

Inledning/Under lyssningen 

Berätta för eleverna att de skall få höra ett barn berätta om sitt liv i ett 
engelskspråkigt land. Ge eleverna en ordbank, genom att skriva de ord som kan vara 
svåra på tavlan.  
Lyssna på avsnittet. Eventuellt kan programmanuset användas som ett stöd för 
eleverna. 
 
Man kan låta eleverna gissa på vilket land det handlar om. Detta kan ske genom 
vanlig handuppräckning, men också genom gruppdiskussioner eller att de får skriva 
sin gissning på ett papper under programmets gång. 
Om man vill underlätta kan man använda en världskarta som stöd för eleverna. 
 
Avsnitten är upplagda så att pedagogen kan pausa redan mitt under programmet och 
ha en första diskussion om vilket land barnet berättar om. 
 

Efter avsnittet 
Några tankar om hur man kan fortsätta arbetet efter ett avsnitt av My Secret Land är: 

 Leta upp landet på en karta 

 Ställ frågor om barnets liv och vanor i landet. Är det här ett land som eleverna 

skulle vilja besöka? Vad tror de att de skulle kunna få se där? Vet de något 

mer om landet? Kanske har någon varit där och kan berätta.  

 Har man under programmets gång nämn något om t.ex. vilka djur det finns i 

landet? Känner ni till några fler? Idrottare eller artist? Maträtter? 

 Diskutera barnets liv i landet och låt eleverna fundera över likheter och 

skillnader mot sitt eget liv i Sverige. 

 Låt eleverna skriva ett eget manus till ett liknande radioprogram om sig själva 

och hur det är att bo i Sverige  

 Låt eleverna skriva ett brev till det aktuella barnet och berätta om hur det är att 

bo i Sverige 

 Diskutera vilka ord och fraser som är knutna till just det landet eller regionen 

som avsnittet handlar om. Låt eleverna göra en egen ordbank av dem.  

 Reflektera över språket, till exempel: Var lätt eller svårt att förstå. Varför? 

 

ETT TEMAARBETE KRING MY SECRET LAND 

My Secret Land kan även utifrån sin språkliga realia användas kring ett temaarbete 

kring engelskspråkiga länder. Utifrån programmet och manus kan eleverna söka mer 

kunskap om ett engelskspråkigt land och berätta om hur det är att bo där. Detta 

arbete kan med fördel integreras med ett arbete i SO och/eller NO om till exempel 

världsdelar eller klimatzoner. På så sätt kan My Secret Land även gynna den 

ämnesövergripande undervisningen i skolan. 

 


