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Lärarhandledning Newsreel

INNEHÅLL:

•	Del	A:	Syfte	
•	Del	B:	Om	Newsreel
•	Del	C:	Förslag	till	arbetsgång
•	Del	D:	Lgr	11	och	Newsreel

A.	Syfte:
Newsreel erbjuder aktuella händelser och nyheter från den 
engelsktalande världen, på engelska. Genom programmet 
får lyssnaren möjlighet att öva hörförståelse på engelska. Ar-
betsbladen för programmet är utformade för att till viss del 
efterlikna svarsformulären till de nationella proven i engel-
ska för åk 9.

B.	Om	Newsreel:
Newsreel presenterar korta nyheter på engelska från den 
engelsktalande världen. Programmet använder ett lätt språk 
och har nyheter från olika områden såsom sport, politik, mu-
sik, mode mm. Varannan vecka kommer ett nytt program 
med senaste nytt från hela världen. Intervjuer och inslag från 
olika kulturer i den engelsktalande världen ger lyssnaren 
möjlighet att lyssna på olika dialekter och olika accenter. Var-
je program har ett tillhörande manus och ett arbetsblad som 
gör det lätt att lyssna på programmet och samtidigt använda 
texten i manuset som ett extra stöd för förståelse. I manu-
set finns även en ordlista med svårare ord och uttryck från 
programmet. Arbetsbladets innehållsfrågor är utformade på 
ett sätt som efterliknar frågorna till hörförståelsedelen i det 
nationella provet i engelska åk 9. Frågorna varierar mellan 
flervalsfrågor, fyll-i-frågor och sant eller falskt. I varje arbets-
blad finns en sektion med extrauppgifter såsom översättning, 
grammatik och flödesskrivning. Sist i arbetsbladet finns dis-
kussionsfrågor. Det finns frågor för 10-minutersdiskussioner 
omkring ämnen som berörs i programmet, samt en debattdel 
där man kan diskutera ämnen från programmet. Dessutom 
finns förslag på fördjupningsuppgifter.

C.	Förslag	till	arbetsgång;	

innan programmet (för-förståelse): 
Titta på en karta och hitta de olika länder och städer som pro-
grammets nyheter kommer ifrån. Vad har eleverna för tidi-
gare kunskaper om landet/staden? 
Titta på de ämnen som berörs i dagens program. Vilka är de? 
Fråga eleverna vad de kan sedan tidigare om ämnena. 

lyssna på programmet: 
Lyssna på programmet. Elever på lägre nivåer kan behöva 
lyssna på programmet flera gånger. För elever på högre ni-
våer kan det räcka med ett par lyssningar. Det finns möjlighet 
att pausa programmet efter varje nyhetsdel för att se att elev-
erna har förstått innehållet. Lyssna till programmet ytterli-
gare en gång och gör uppgifterna på arbetsbladet. Snabbare 
elever kan göra extrauppgifterna. Det finns också möjlighet 
att låta hela klassen arbeta med uppgifterna. Gå igenom facit. 
Var något svårt? 

efter programmet: 
Försök att minnas vad ni redan visste om ämnena innan pro-
grammet. Har ni lärt er något nytt? Lärde ni er nya ord? Finns 
det ord och uttryck i programmet som är ämnesspecifika? 

Arbeta med 10-minute discussions. Uppvärmning/Första 
gången: Låt eleverna arbeta i par och hitta argument för 
och emot utifrån ämnet. Ge dem fem-tio minuter för detta. 
Påminn eleverna om att använda engelska som arbetsspråk 
hela tiden då de diskuterar. Byt par och låt eleverna arbeta 
med en ny kamrat. Jämför argument och se om de kan hitta 
fler vinklar till ämnet. Diskutera ämnena i klassrummet. Den 
här övningen hjälper eleven att formulera argument för sina 
åsikter och bidrar med strategier för ökad språklig säkerhet.

När eleverna är mer säkra i övningen, kan den varieras. Ett 
sätt är att dela in klassen i mindre grupper och låta grupper-
na diskutera ämnena själva. Utse en elev i varje grupp som 
för gruppens talan och låt henne eller honom redogöra för 
gruppens tankar inför klassen. Den här övningen ger elev-
erna möjlighet att höra olika åsikter inom ämnena.   
 
Ytterligare ett sätt är att dela klassrummet i två delar, där 
varje del representerar olika åsikter. En del representerar 
”instämmer” och den andra delen ”instämmer inte”. Läs en 
mening i taget och låt eleverna välja sida av klassrummet uti-
från om de instämmer i det som sagts eller inte. Låt några av 
eleverna berätta varför de valt som de gjort. Denna övning 
är ett bra sätt att låta alla elever göra sin röst hörd. Se till att 
eleven som talar får en chans att säga vad hon eller han tyck-
er utan att bli avbruten av sina klasskamrater. 

Debate – detta är ett mer övergripande ämne som kan be-
höva lite mer tid än 10-minute discussions. Ett sätt att arbeta 
med debatt är att dela in klassen i två grupper och låta ena 
gruppen vara ”för” och den andra ”emot”. Ge grupperna tid 
för förberedelse och efterforskning och låt dem arbeta med 
att ta fram argument för sin åsikt. Instruera eleverna att ock-
så tänka på vilka argument motståndarna kan tänkas ha, och 
se till att de förbereder motargument. Arrangera debatten 
med formella regler (tidsramar, domare, hur många gånger 
varje elev får tillåtelse att tala under debatten, att det vikti-
gaste är argumenten och inte åsikterna i sig, etc.) och låt de-
batten få ta tid. En lektion är inte för lite! Den här övningen 
tvingar eleverna att se ett ämne från olika vinklar och tränar 
dem i att hitta argument för åsikter de kanske inte delar. En 
del elever kan känna trygghet i att få en åsikt istället för att 
behöva välja, och det i sin tur kan medföra att de kan fokusera 
på att hitta argument i stället för att bestämma vad de tycker 
om ämnet. 

Ett annat sätt att arbeta med debate är att låta två elever i 
taget debattera framför resten av klassen, en “för” och en 
“emot”. Eleverna bör ges gott om tid för förberedelse och 
hinna skriva ner sina argument på stödkort som de kan hålla 
i under debatten. Eftersom en debatt kan ta mycket tid bör 
max sex elever (tre för och tre emot) få debattera per gång. 
Resten av klassen kan vara domare, och nästa gång är det sex 
nya elevers tur att debattera. 
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Gå igenom retorik- och talregler med eleverna innan övning-
en, så blir den bättre. Lyssna på UR:s program “Speaker’s cor-
ner” för tips och idéer om retorik:

http://www.ur.se/Produkter/164318-Speakers-
corner?q=speakers corner

Further work – Här hittar du extraövningar och tips på för-
djupningsuppgifter som anknyter till ämnen i programmet. 

att jobba vidare med/extrauppgifter: 
• Gör ett quiz med ord från ordlistan i programmanuset. 
• Förklara fem av orden från ordlistan på engelska för en 
klasskamrat. 
• Skriv ett brev till en av personerna i programmet. 
• Gör ett eget Newsreel med nyheter från er skola. Diskutera 
innan vilka nyheter som är aktuella, och gör upp om regler 
för vilken typ av nyheter som passar i programmet. Gör en 
”live” version av Newsreel för en annan klass om ni inte har 
tillgång till inspelningsutrustning. 
• Översätt delar av programmets manus. 
• Skriv en summering av programmet, eller en historia om 
något från programmet. 
• Rita en serie utifrån något i programmet. 
• Teckna en av händelserna från programmet. 
• Dramatisera en av händelserna från programmet. 
• Skriv dagbok för en av personerna i programmet. Skriv om 
det som hände innan och efter nyhetshändelsen. 
• Skriv en nyhetsartikel om ett av inslagen i programmet. 
Hitta på en intervju med en eller flera av de inblandade per-
sonerna. 
• Lyssna till nationalsången från ett av länderna i nyhets-
sändningen. Lär man sig något om landet genom national-
sången? 

D.	Lgr	11	och	Newsreel:
Delar av Lgr 11 som kan kopplas till Newsreel markerade i 
fet stil; 

i lgr 11 står att: 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ut-
veckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga 
innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna 
formulera sig och samspela med andra i tal och skrift 
och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften 
och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även 
språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier 
för att stödja kommunikationen och lösa problem när 
språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlig-
het att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation 
till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Under-
visningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kun-
skaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och 
kulturella företeelser i områden och i sammanhang där eng-
elska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunska-
per i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat 
språk och texter från olika källor.

genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna samman-
fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika 
slags texter, 
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturel-
la företeelser i olika sammanhang och delar av världen 
där engelska används.

Vidare:
I	årskurs	7–9	

kommunikationens innehåll 
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. 
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelse-
förlopp samt relationer och etiska frågor. 
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. 
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kul-
turella företeelser i olika sammanhang och områden där 
engelska används.

lyssna och läsa – reception 
• Talad engelska och texter från olika medier. 
• Talad engelska med viss regional och social färgning. 
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och munt-
liga framställningar. 
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och 
argumentation med olika syften, till exempel nyheter, re-
portage och tidningsartiklar. 
• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i ta-
lat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och 
läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. 
• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk 
på engelska från internet och andra medier. 
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, gramma-
tiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden 
samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. 
• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften 
och sammanhang. 
• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för 
att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, 
tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. 
• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och 
instruktioner. 
• Samtal och diskussioner samt argumentation. 
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när 
språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor 
och förklaringar. 
• Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i 
samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, 
ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och äm-
nesområden samt för att avsluta samtalet. 
• Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika 
kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga 
uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.


