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My Favourite Song 
 

 

My Favourite Song är en radioserie om sex delar 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 musiken påverkar barn och 
deras känslor runt om i världen och de kan säkert känna igen sig i mycket i det som sägs. 
 
Avsnitten är uppbyggda på så sätt att man kan lyssna på dem och låta eleverna svara på de 
hörförståelsefrågor som finns kring avsnittet. Det lämpar sig väl som en träning inför de nationella 
proven i Åk 6.  
 
 
Nedan följer ett par olika förslag på hur materialet kan användas. 
 
FÖRSLAG TILL ARBETE KRING ”MY FAVOURITE SONG”: 
Förutom att arbeta med hörförståelsefrågor och diskussion kring dem kan man arbeta i ett vidare 
spektrum med programserien. 
Några tankar om hur man kan fortsätta arbetet efter ett avsnitt av My Favourite Song är att utgå 
antingen från temat musiken, eller de känslor som väcks av musik: 
 

1. Avsnitten kan fungera som en del av ett större arbete, där eleverna får presentera sina 

favoritsånger och berätta om dem utifrån frågeställningar som t.ex. 

- What is the name of the song and the artist 

- Are there other songs ny this artist that you like? 

- How do you feel when you listen to it? 

- When do you listen to it? 

- How do you listen to music? 

- How often do you listen to music? 

 

2. Materialet lämpar sig också väl som en grund för att arbeta med känslor på det 

engelska språket. När känner sig eleverna glada, ledsna, arga o.s.v. De kan försöka 

hitta musik som väcker olika känslor hos dem och spela upp 

 

3. Eftersom barnen och ungdomarna i serien kommer från olika engelskspråkiga länder 

runt jordklotet, kan avsnitten även användas i en diskussion kring engelskspråkiga 

länder runt om i världen. Flera olika dialekter av språket hörs i de olika avsnitten. 

Då kan avsnitten kombineras med programserien ”My Secret Land”, som också står att 

finna här på UR. ( http://www.ur.se/id/161557 ) 
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