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THE GRAMMAR COMPANY LÄRARHANDLEDNING

OM THE GRAMMAR COMPANY
The Grammar Company behandlar några utvalda
grammatiska moment i engelska. Serien vänder sig till
mellanstadieelever. The Grammar company är en vidareutveckling av den svenska programserien Grammatikbolaget. Två av karaktärerna därifrån, Britt-Inger
och Mats, har rest till Irland för att hjälpa till att starta
Grammatikbolaget där - The Grammar Company.
I vart och ett av seriens tio avsnitt berörs ett moment, en del, av engelsk grammatik och meningsbyggnad. Dialogen i serien är till största del på engelska,
men svenska förekommer. Välj att se serien otextad,
med svensk text eller med engelsk text som innebär att
de delar av programmet där engelska används textas på
engelska medan den svenska dialogen får svensk text.
Handledningen ger förslag på hur du som pedagog kan arbeta med respektive avsnitt både före och
efter att ni har tittat. Övningarna syftar till att fördjupa
elevens kunskap kring grammatiska moment. De tränar muntlig och skriftlig interaktion, muntlig och skriftlig framställning samt förmågan att använda språkliga
strategier. Det finns även en kort genomgång kring
regelanvändningen. Se förslagen som inspiration och
använd de övningar som passar din grupp bäst. Plocka
gärna upp detaljer från serien – i form av fysisk rekvisita eller i form av återberättade scener och repliker –
för att förstärka de moment i övningarna som bygger på
inlevelse.

PROGRAMMETS SYFTE

2

Syftet med serien är att på ett roligt sätt belysa och förklara engelsk grammatik utifrån några utvalda moment.
Programmets utgångspunkt är att få elever intresserade av att interagera och använda engelska språket utan
att tänka för mycket på rätt och fel. Under sitt besök på
Irland stöter Britt-Inger och Mats på grammatiska svårigheter och fokus i serien ligger på att förklara det som
är grammatiskt korrekt. Förklaringar och grammatiska
regler vävs in i berättelsen och kombinationen musik,
bilder och dialog gör det lätt för eleverna att förstå.
Grundtanken med serien är att vända sig till elevernas
intuitiva kunskap om grammatik och ge dem regelverk
för moment som många av dem redan kan. Serien ska
vara rolig och underhållande och främja verbal kommunikation. Eleverna ska få många möjligheter att känna sig duktiga och själva upptäcka att de kan mycket av
det som Britt-Inger och Mats inte är helt säkra på. Den
kvarstående känslan ska vara att det var lätt och att de
förstod innehållet väl. Programmen är repetitiva, men
behandlar inte grammatiken på djupet. I handledning-

en finns därför tips på hur ni kan fördjupa kunskaperna
i klassrummet.

LGR11 OCH THE GRAMMAR COMPANY

Ur Lgr11 (punkter som The Grammar Company tar upp
markerade i fet stil):

5.2 ENGELSKA

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 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 möjlighet att utveckla
förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna
sammanfattningsvis 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,
• använda språkliga strategier för att förstå och
göra sig förstådda,
Centralt innehåll
I årskurs 4–6 Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser,
händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika
sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och
unga.
• Sånger, sagor och dikter.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord
och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter fram-

•
•
•
•

ställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på
engelska från internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel
artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och
talat språk i olika situationer.
Hur olika formuleringar används för att inleda och
avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och
skrift.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och
uttryck.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika
kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra
fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

PROGRAM 1: A OR AN (OBESTÄMD ARTIKEL)
Mats blir irriterad när lådan med obestämd artikel är
i oordning, men Jimmy kommer till hans hjälp och förklarar hur a och an används.
• När ska man använda a och när använder man an?
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regel för a och an:
A framför konsonantljud.
An framför vokalljud (aouå eiyäö), trots att inte vokalerna å,ä och
ö finns i det engelska alfabetet så finns fortfarande vokalljudet
t.ex. orange.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Muntlig och skriftlig framställning - beskriv ett rum
• Titta på programmet om a och an och prata om
innehållet.
• Titta igen på avsnittet där de har maskerad. Pausa
någonstans mellan 6.10 och 7.20 och låt eleverna
beskriva vad de ser i rummet i bild. Be dem ha fokus
på a och an. Arbeta i par eller tillsammans i turordning i helklass.
• Låt eleverna måla eller teckna av sitt eget rum och
beskriva vad som finns i rummet antingen muntligt
eller skriftligt.
Språkliga strategier - sortera ord
• Be eleverna rabbla engelska substantiv som du
skriver på tavlan innan ni ser på programmet.
• Titta på programmet och försök sedan att tillsammans organisera orden på tavlan till a eller an, alternativt låter du eleverna göra det enskilt för att
sedan ha genomgång.

Muntlig interaktion och språkliga strategier - informationsfilm
• Dela in eleverna mindre grupper eller i par.
• Ge dem i uppdrag att skriva ett manus till en instruktionsfilm om när man ska använda a eller an.
Det ska vara karaktärerna i The Grammar Company
som agerar i filmen. De bestämmer själva var filmen
ska utspela sig, men de kan till exempel berätta om
olika saker i klassrummet.
• Låt grupperna dramatisera, spela in och visa upp
instruktionsfilmerna. Enkel rekvisita räcker långt en sjal, en rutig skjorta, en keps, ett par arbetshandskar, en pirra, ett pärlhalsband.
Musikvideo
• Sjung med i texten i musikvideon 7.27 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten till svenska
Arbeta vidare: Gå igenom skillnaden med obestämd
(a/an) och bestämd artikel (the).
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PROGRAM 2: DO AND DOES
Britt-Inger och Mats kommer i kontakt med do/does
för första gången och får förståelse för hur det ska användas.
• Hur använder man do/does i frågor och svar?
• När ska man använda do respektive does?
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regel för do- omskrivning:
I frågor och påståenden som inte innehåller hjälpverb (be, have,
can, must, will, shall) måste man i engelskan göra en do-omskrivning. När man ställer frågor på svenska byter man plats på verb
och pronomen “Du gillar glass” blir “Gillar du glass?”
I engelska byter man inte plats på pronomen och verb utan
använder istället ordet do för att formulera frågan “You like ice
cream” blir “Do you like ice cream?”

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Skriftlig och muntlig framställning - reflektion
• Låt eleverna översätta meningar (se bilaga 1) som
innehåller do- omskrivningar innan ni tittar på programmet.
• Titta på programmet och se vilken respons det får,
vissa elever kommer kanske ändra sina svar under
tiden, vilket är helt okej!
• Ställ frågor kring programmet och om meningarna
som de har skrivit. Kom ihåg att lägga mycket fokus
på att fel kan vara bra för att man kan lära sig av det.
• Tips! Låt elever skriva felaktiga meningar på tavlan
som de får ändra och förklara varför de är fel och
hur det borde vara istället.
Muntlig (och skriftligt) interaktion - intervju
• Låt eleverna intervjua varandra, antingen två och
två eller i grupp. Tips! Låt eleverna förbereda frågor
om de känner sig osäkra.
• Redovisa elevernas svar antingen muntligt i grupp
eller skriftligt.
Muntlig Interaktion - tjugo frågor
• Välj en elev som får sitta på heta stolen. Hen ska
tänka på en känd person eller en person som alla
känner.
• Resten av klassen ställer frågor på engelska för att
lista ut vem personen är. Hen på heta stolen får bara
svara yes eller no. Fokus på do och does.
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Muntlig interaktion - gissa vem?
• Dela in eleverna i mindre grupper och fäst lappar
på elevernas ryggar så att alla utom de själva kan
läsa vad det står (se bilaga 2).
• Eleverna får inte se sin egen person/karaktär utan
ska med hjälp av ja- och nej frågor till resten av
gruppen, försöka lista ut vilken personen/karaktären är. Antingen väljer ni hur många frågor var och
en får ställa eller så använder ni en tidsindikator
(timglas eller mobillarm). Anpassa övningens svå-

righetsgrad efter gruppens lust och vilja att interagera muntligt på engelska.
Exempel:
Is it a boy?
Does he like to eat bananas?
Does he wear a hat?

Musikvideo
• Sjung med i texten i musikvideon 7.56 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten till svenska
Arbeta vidare: Do/does i dåtid det vill säga did.

PROGRAM 3: PLURAL S

Det uppstår roliga och märkliga språkliga missförstånd
mellan Britt-Inger och de irländska kollegorna när hon
inte förstår det här med plural-s.
• När ska man använda plural-s?
• Vilka missförstånd kan ske vid avsaknaden av plural-s?
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regel för plural-s:
Plural betyder att det är flera och för att visa att ett substantiv
uttrycker plural sätts ändelsen -s eller -es på substantivet.
one book		
two books

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Lyssna och förstå - vad ser vi i programmet?
• Titta på programmet och samtala om innehållet.
• Titta igen på hela eller delar av avsnittet och uppmana eleverna att anteckna föremål och saker (substantiv) som de ser i programmet under programmets gång.
• Skriv upp elevernas ord, fundera på hur orden stavas i singular och plural dvs. cat-cats, airplane - airplanes, knife - knives och så vidare.
• Passa på att prata om abstrakta och konkreta substantiv och ge exempel.

Lyssna och förstå - rita efter instruktion
• Beskriv bilden (se bilaga 3) och låt eleverna måla
efter din beskrivning antingen på papper, på ipad
eller sök efter en whiteboard online (till exempel
whiteboard.fi eller whiteboard.com).
• Jämför resultaten eller låt eleverna återberätta för
varandra vad de har målat.
Muntlig interaktion - förklara och rita
• Varför är det viktigt att använda plural-s? Vad kan
konsekvenserna bli om du säger fel?
• Para ihop eleverna två och två utrustade med penna och papper. Eleverna ska nu förklara för varandra vad de ska rita.
Exempel
Draw a house in the middle of the paper. Draw five

•

birds. Draw one sun and two clouds.
Låt dem turas om att ge instruktioner. För att
underlätta kan ni inleda med att samla både
räkneord och en mängd substantiv i singular
och plural på tavlan som eleverna kan ha som stöd.
Låt paren gå samman i större grupper och redovisa
vad de har ritat.

Muntlig interaktion - I can see.
• Låt eleverna berätta vad de ser just nu och skriv det
de säger på tavlan.
Exempel
I can see six books. I can see one window.
• Använd sedan vad ni ser för att också fantisera om
allt ni inte ser.
Exempel
I can see six books but I can´t see six newspapers.
I can´t see ten elefants but I can see two birds.
Musikvideo
• Sjung med i texten i musikvideon 7.33 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten

Arbeta vidare: Gå igenom oregelbunden plural och lär
elever ord som t.ex. sheep-sheep
woman-women, man-men, tooth-teeth, foot-feet, goose- geese, child- children, person-people, mouse-mice
som också kan skapa vissa språkliga missförstånd.

PROGRAM 4: THE -ING FORM

Plötsligt tar –ing orden slut! Britt-Inger och Mats använder -ing-formen så mycket att det snart inte finns
några -ing-ord kvar.
• När ska man använda -ingform?
• Varför överanvänds -ingform?
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regler för pågående form (-ingform)
• Ing-form i presens (nutid) används när man gör någonting just nu!
“Shhh, the baby is sleeping”
• Ing-form ska INTE användas när man gör något regelbundet.
“ I walk to school every day”

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET
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Skriftlig framställning - beskriv en vanlig dag
• Låt eleverna skriva en text om vad de gör en helt
vanlig dag innan ni tittar på avsnittet om -ing-form.
• När eleverna är klara tittar ni på programmet.
• Samtala om innehållet och be sedan eleverna att
fortsätta med sina texter. Har de använt -ingformen
rätt?
• Gå igenom texterna antingen i par eller i mindre
grupper och rätta tillsammans eventuella fel. Uppmuntra samtalet när eleverna tänker olika och återkoppla till regeln för hur man använder -ingform.

Skriftlig framställning och interaktion - skriv brev
Patsy och Jimmy är intresserade av att veta lite om
vad svenska barn gör på dagarna. Låt dina elever
skriva ett brev adresserat till Jimmy och/eller Patsy.
• Några hållpunkter kan till exempel vara:
Describe yourself, what you like to do in your
spare time, what are you doing right now, what
does an ordinary day look like?

•

Muntlig interaktion - gör egna filmer
• Nu när ni har tittat på avsnittet undrar Britt-Inger
och Mats om alla har förstått när man ska använda
-ing-form. De känner sig lite malliga nu när de gör
rätt.
• Arbeta i grupper om tre till fyra och gör instruktionsfilmer om när man ska och när man inte ska
använda -ing-form. Det är fritt fram att inspireras
av avsnittet ni just har sett!
Muntlig interaktion - charader
• Dela in klassen i grupper eller gör charader i helklass. Låt eleverna hitta på egna meningar eller ord
som de vill göra när det är deras tur att visa för klassen eller gruppen.
Musikvideo
• Sjung med i sången 8.10 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten till svenska.

Arbeta vidare: -ing-form i preteritum (dåtid) används
när någon höll på att göra något, men blev avbruten till
exempel“ I was driving the car, when the phone rang”

PROGRAM 5: QUESTIONS

I det här avsnittet blir Britt-Inger och Mats starstrucked och kan inte alls fokusera på sitt arbete. Patsy måste
locka fram vad som har hänt med hjälp av frågeorden.
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Frågeorden som programmet behandlar är:
When
När?
Why
Varför?
How
Hur?
Where Var?
What
Vad?
Who
Vem?
Which
Vilken? Vilket?

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Skriftlig och muntlig interaktion - teater
• Titta på programmet och skriv ner alla frågeord ni
minns på tavlan.
• Låt eleverna välja en av de fyra karaktärerna Patsy,
Jimmy, Britt-Inger eller Mats som de sedan ska skriva intervjufrågor till utifrån frågeorden.
• Para ihop eleverna och låt dem öva in en pjäs med
hjälp av frågorna. Passa på att prata om olika programgenrer där man intervjuar någon (talkshow, magasinsprogram, nyhetsintervju, roast och så vidare).

Muntlig interaktion – speed date
• Förbered klassrummet genom att ställa stolar mitt
emot varandra, gärna med en bänk emellan.Eleverna skriver själva meningar utifrån samtliga frågeord when, why, how, where, what, who, which.
Berätta att deras frågor ska fungera för att få reda
på mer om en person.
• Förklara för eleverna att de ska gå på speed date
och förklara innebörden i begreppet (elever brukar
tycka att det blir lite extra spännande då).
• Placera eleverna mittemot varandra och låt dem
sätta igång med hjälp av sina förberedda frågor. Var
noga med att säga att de ska prata engelska hela tiden. Efter 30 till 40 sekunder flyttar alla på ena raden ett steg så alla får en ny samtalspartner.
Muntlig interaktion - frågestund
• Låt eleverna skriva frågor med hjälp av frågeorden.
Klipp isär så att det blir en fråga per lapp.
• Jobba i grupper om tre till fyra personer i vardera
och dela ut en bunt frågelappar till varje grupp. Laget runt i gruppen drar de frågor som de ska försöka svara på. Uppmuntra dem att hjälpa och stötta
den som har svårt att besvara frågan de får.

Muntlig och skriftlig framställning - skriv påhittade berättelser med hjälp av frågeorden
• Skriv upp frågeorden ni minns från programmet på
tavlan. Be alla skriva ner ett ord eller en kort mening som svar på varje frågeord.
Exempel
Who? It was Tim. Where? At the castle. When?
At six a clock in the morning. och så vidare.
• När de är klara ska de binda ihop sina svar genom
att lägga till meningar så att det blir en kort berättelse. Alternativt kan de byta svar med varandra
och använda en kompis svar som underlag till berättelsen istället.
• Redovisa muntligt i mindre grupper.
Musikvideo
• Sjung med i sången 7.04 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten till svenska

PROGRAM 6. MINE AND YOURS
I det här programmet visar Patsy hur hon ska rädda jorden och Jimmy och Mats försöker fördela dagens lunch,
vilket inte är så lätt.
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regler för possessiva pronomen
Possessiva pronomen talar om vem som äger något. De finns två
olika former, förenad och självständig. Förenad har alltid ett efterföljande substantiv, adjektiv eller verb till skillnad mot självständig form som avslutar meningar.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Muntlig och skriftlig interaktion
• Titta på bilden med föremål (se bilaga 4). Arbeta
tillsammans med en kamrat och bestäm vilka saker
som tillhör vem i serien och vilka saker som hör
hemma i ett klassrum och alltså kan vara era. När ni
är klara sätter ni er tillsammans med ett annat par
och berättar vad som tillhör vem. Turas om tills alla
saker på bilden har hamnat rätt.
Skriftlig framställning
• Översätt meningarna (se bilaga 5).
• Skriv några meningar på svenska enligt samma
mönster och byt med en kompis.
• Översätt varandras meningar.

Musikvideo
• Sjung med i sången 7.49 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten till svenska.

Arbeta vidare: Repetera personliga pronomen och ge
exempel på några andra typer av pronomen.

PROGRAM 7: THE FUTURE

Nu har de ohederliga konkurrenterna Grammalamma
slagit till igen; Futurum-lådorna på lagret är tömda!
Patsy visar sig ha oväntade mediala talanger och spår
sina medarbetares framtid. Men kommer hennes spådomar verkligen att slå in?
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regler för futurum
De tre vanligaste sätten att uttrycka framtid är:
1. will
2. be going to
3. won’t (nekande form) eller will not
I svenskan använder vi: ska, tänker eller kommer att, för att visa
att något ska ske. Det översätts i engelska till will eller be going
to. Vid nekande form används won´t t.ex. “I will not do it” eller “I
won´t do it”.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

6

Muntlig interaktion
• Låt eleverna titta på programmet om hur man beskriver framtid på engelska.

•
•

Ställ frågor om vad de tycker att Britt-Inger, Mats,
Patsy och Jimmy ska göra när de har ledigt nästa
gång.
Låt eleverna arbeta i par med att förbereda en dialog mellan två av karaktärerna där de berättar för
varandra vad de ska göra.

Skriftlig framställning - if I win…, when you go to…
• Be eleverna skriva en text om vad skulle göra om de
vann 10 miljoner; men av vad? Jo, ägg, kronor, glasspinnar, lådor med ord, spikar, par gummistövlar…
Låt fantasin flöda och ge gärna förslag som hänger
ihop med något som är aktuellt hos er.
• Variera övningen genom att be dem skriva texten
som en ansökan där de ska övertyga till exempel
rektor eller kommunledningen om att ge dem ett
ekonomiskt bidrag för att åka på studieresa till The
Grammar Company. Uppmuntra dem att berätta
vad de vill göra när de är där.
• The Grammar Company ligger på Irland. Använd
en karta och turistinformation för att skriva en turisthandbok som ger tips om vad man kan göra när
men besöker Irland.
Musikvideo
• Sjung med i sången 7.57 in i programmet (se bilaga)
• Översätt texten till svenska
Arbeta vidare: Futurum i frågande form när man erbjuder eller föreslår något, Shall I buy candy on Saturday?

PROGRAM 8: THIRD PERSON S

Patsy fyller år, vilket bidrar till en hel del ”skvaller” och
förberedelser kring en överraskningsfest.
• När används skvaller –s?
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regler för skvaller –s
Viktigt att tänka på är att tredje person i singular he, she och it
alltid har -s på verbet i presens (nutid).

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET
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Muntlig interaktion - måla och presentera
• Titta på programmet och prata om innehållet.
• Dela ut ett tomt papper till varje elev. Uppmana
eleverna att måla eller rita 4 till 8 saker som de gillar eller inte gillar:
– Draw something you like to eat.
– Draw something you don´t like.
– Draw someone you care about.
– Draw something that is important to you.
– Draw something you like to do in the winter.
• Låt eleverna presentera för varandra vad de har
målat eller ritat, antingen i par eller i grupp.
• Byt par eller grupper och låt eleverna presentera
varandra och poängtera att de ska använda skvaller –s.

Skriftlig framställning - gossip about the characters
• Nu är det dags att skvallra lite om de olika karaktärerna.
• Låt eleverna skriva meningar om karaktärerna i serien. Om hur de ser ut, hur de går klädda, vad de
tycker om att göra, var de bor.
• Låt eleverna läsa varandras texter och diskutera sedan meningar i helklass.
• Arbeta tillsammans med att skriva ett längre skvallerreportage om The Grammar Company och de
som arbetar där.

Skriftlig och muntlig framställning - spela teater
• Mer skvaller om Patsy, Britt-Inger, Jimmy och Mats.
• Eleverna skriver ett manus där de övar på skvallers genom att prata om karaktärerna i tredje person.
• Låt eleverna spela upp sina dialoger antingen i helklass eller i mindre grupper.

Muntlig interaktion – vem handlar det om?
• Låt alla välja en karaktär ur serien och förbereda
ett kort skvaller om honom eller henne. Presentera
i helklass och låt alla gissa vem de tror att det handlar om. Uppmuntra eleverna att vara lite kluriga så
att skvallret inte blir alltför enkelt.
Musikvideo
• Sjung med i sången 7.40 in i programmet (se bilaga).
• Översätt texten till svenska.
Arbeta vidare: Skvaller –s används endast i tredje person singular, arbeta vidare med hur man ska använda
verb i tredje person plural.

PROGRAM 9: THERE IS OR THERE ARE

Britt-Inger känner sig helt snurrig av det ombytliga vädret på Irland, men Patsy får henne på banan igen. Mats
och Jimmy dekorerar lådor för att enkelt kunna skilja på
There is-lådan och There are-lådan i lagerhyllan.
FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Regel för användningen av there is/there are:
På svenska säger vi ofta det är…, i engelskan kan man översätta
det på olika sätt.
It is			
När det handlar om väder, avstånd
och tid t.ex. “It is very windy today”
There is/ there are
Används när man kan byta ut det är
till det finns till exempel “There is a fat cat in the garden” eller
“There are a lot of birds in the tree”.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Muntlig interaktion
• Kopiera bilderna (se bilaga 6) med scener ur serien:
Två till fyra av varje bild beroende på hur stor grupp
du har. Dela ut dem så att alla elever får varsin bild.
Var noga med att de inte visar den för varandra.

•

•

Låt eleverna mingla i klassrummet och beskriva
sina bilder för varandra genom att använda threre
is och there are. Målet är att de ska hitta de klasskamrater som har fått en likadan bild.
Avsluta med att låta alla grupper beskriva sin bild
och se om de som lyssnar minns ur vilket avsnitt
scenen är hämtad. Repetera vad det avsnittet handlade om.

Skriftlig framställning
• Leta efter bilder från Irland på nätet. Välj varsin
och föreställ er att ni är där på semester och skriver
brev, mail eller vykort hem och berättar om platsen.
Musikvideo
• Sjung med i sången 7.55 in i programmet (bilaga 10)
• Översätt texten till svenska

Arbeta vidare: Gå vidare med preteritum There were/
There was

PROGRAM 10: CONNECTING WORDS

Jimmy ska gå på date, men är lite orolig för att bli tyst
och inte våga prata. Mats plockar fram en låda med chitchatters och tränar Jimmy inför daten. Ord som tas upp
i programmet är unless, because, but, whenever, however, even though, therefore och even if.

FÖRBEREDELSE FÖR PEDAGOG

Sambandsord binder samman satser och bidrar till att skapa
sammanhang och flyt i text och tal.

And, as well as, one the other hand, in other words, then, finally,
at the same time, for example, such as, during, so, although, in
order to, afterwards, until then,

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED AVSNITTET

Muntlig och skriftlig framställning och interaktion - egna
dialoger
• Dela in eleverna i mindre grupper eller i par.
• Eleverna ska gestalta Jimmy och hans date och skriva egna dialoger med hjälp av sambandsorden.
• Låt eleverna spela upp sina dialoger i klassen eller
filma dialogerna.
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Muntlig och skriftlig interaktion - processkrivning
• Skriva ner alla sambandsord ni kan på tavlan.
• Titta på programmet och gör tillägg på tavlan om ni
kommer på några fler.
• Låt eleverna skriva orden på lappar som de har fått
klippa som förberedelse.
• I mindre grupper ska de nu skriva sagor med hjälp
av sambandsorden.
• Var och en skriver en sats på ett papper och skickar
den sedan vidare i klockans riktning. Nästa person
väljer vilket sambandsord de vill använda för att
fullfölja meningen. Innan de skriver en ny sats att

•
•

skicka vidare. Låt grupperna arbeta en viss tid eller
till dess gruppens sambandsord är slut.
Uppgiften blir svårare om du ber dem ha en tydlig
röd tråd i sagan. Ge dem i så fall lite tid att bearbeta
tillsammans.
Låt eleverna läsa upp sina sagor

Muntlig interaktion - chit-chatta
• Skriv alla sambandsord ni kan på tavlan.
• Dela ut lappar till alla elever med karaktärer ur serien. De ska nu mingla i rummet alternativt arbeta i par
och chit-chatta med hjälp av sambandsorden och samtidigt spela rollen av den karaktär de är.
Musikvideo
• Sjung med i sången 7.47 in i programmet.
• Översätt texten till svenska

BILAGOR

1. TRANSLATE THE SENTENCES

Spelar Patsy och Mats i samma lag? Nej, det gör de inte.

Gillar Britt-Inger köttbullar? Ja, det gör hon.

Vilken sport tycker du bäst om?

Var kommer du ifrån?

Tycker Jimmy och Patsy om att läsa böcker? Ja, det gör de.
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2. KOPIERA OCH KLIPP UT LAPPARNA
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Bamse

Zlatan Ibrahimovic´

King Carl Gustav

Gollum

Skalman

Emil of Lönneberga

Gustav Vasa

Donald Trump

Pippi Longstocking

Harry Potter

Astrid Lindgren

Dora

Lille skutt

Alfons Åberg

Alfred Nobel

Percy Jackson

Barbie

Peter No-Tail

Spiderman

Donald Duck

Pikachu

Snow white

The hulk

Frodo

Nelson Mandela

Cinderella (Askungen)

Batman

Dumbledore

Britt-Inger

Sune

Nemo

Curious George

3.
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4.
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5. POSSESSIVA PRONOMEN – ÖVERSÄTT

Patsy samlar skräp i en säck. Säcken är hennes.

Jimmy äter pommes frites. Det är hans pommes frites.

Det är mina pärlor, sa Britt-Inger. Halsbandet är mitt!

Lådorna med verb är våra.

Nej, det är deras.

Mats hittade inte sina handskar.

Kan du hämta vår lunch?
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6.
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AVSNITT 1. LYRICS A OR AN

AVSNITT 2. LYRICS DO AND DOES

A car, a star, a rolling stone
An egg, a leg, an orange juice

I do. You do. He, she, it does it.
We do. You do. They do.
Oh yeah
I do. You do. He, she, it does it.
We do. You do. They do.
Oh yeah

A and an - do you get it?
A tree, a bee, a lemonade
A spike, a bike, a motorbike
You gotta find a way
To a A or a AN
A unicorn, wo oh oh
A uniform, wo oh oh
An airplane, a metal chain, a summer rain
An albatross, wo oh oh
A dental floss, wo oh oh
A lead guitar, a giant star, a movie star
An avatar, wo oh oh
A basket star, wo oh oh
A racing car, a cookie jar, a super star

Do you like the ice cream?
I do, I do, I really do.
Do they like the ice cream?
They do, they do, they do too.
Do we like the weather?
Yes, we do, yes, we do.
Sunshine makes it better.
Yes, it does, yes it does.
I do. You do. He, she, it does it.
We do. You do. They do.
Oh yeah
I do. You do. He, she, it does it.
We do. You do. They do.
Oh yeah
Do you like rollercoasters?
No I don’t, no I don’t.
Don’t you like the speed?
No, you don’t, no you don’t.
Don’t you like the heights?
No, no, no we don’t.
Do you like the popcorn?
Yes, we do, yes we do
I do. You do. He, she, it does it.
We do. You do. They do.
Oh yeah
I do. You do. He, she, it does it.
We do. You do. They do.
Oh yeah
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AVSNITT 3. LYRICS PLURALS

AVSNITT 4. LYRICS THE -ING FORM

If you find something you want – hey
Then go and get it

There is something going on
It´s happening right now
At the moment, right now
Look! Listen!
What is your mum doing?
She’s reading the paper
What is the dog doing?
He’s barking outside
There is something going on
It´s happening right now
At the moment, right now
Look! Listen!

And if it makes you happy
Then get more of it
Oh, a lot of things, a lot of things
Just add an S and you´ll get more of it
Oh, a lot of things, a lot of things
Just add an S and you´ll get more of it
Crazy jokes and happy times
Want to share these things with you
Candy bars and funny rhymes
Want to share these things with you
Let’s put an S on what we like
Let’s put an S on what we like
Ooh ooh ooh
We´ll get more
We put an S on what we like
We put an S on what we like
Ooh ooh ooh
we´ll get more
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What are you doing now?
Your jumping on the trampoline
What am I doing now?
I’m drinking my tea
What are we doing now?
We’re watching TV
What are we doing now?
Yeah
Now
What are we doing now?

AVSNITT 5. LYRICS QUESTIONS

AVSNITT 6. LYRICS MINE AND YOURS

How are you?
I wonder so
Where are you?
I´m feeling blue
What do you see?
A bird, a tree?
Which road will you take?
Will you think of me?
Oh questions
Who but you can answer me?

This is my cat - so it is mine
This is your car - so it is yours
These are his shoes - so they are his
This is her hat - so it is hers
This is my sky
- NO, that is ours
This is my ocean
- NO, that is ours
These are my hills
- NO, that’s ours, it belongs to all of us
This this is my earth, my universe
You must be totally out of your mind!!!
It´s ours
Save the world with one possessive pronoun
Well it is ours
Save the world with one possessive pronoun
It is ours
It is ours
It is ours
Save the world with one possessive pronoun

When are you coming home?
Where are you now?
Why am I waiting?
It´s getting so late
Who has the answers
No-one but you my friend
When will I hear from you?
What are you waiting for?
How are you feeling?
When will you call?
Oh questions
Who but you can answer me?
When are you coming home?
Where are you now?
Why am I waiting?
It´s getting so late
Who has the answers?
No-one but you my friend
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AVSNITT 7. LYRICS THE FUTURE

AVSNITT 8. THIRD PERSONS

I will clean my room tomorrow
But first la la la
I will do my homework tomorrow
But first la la la
I will pay my bills tomorrow
La la la la
I will do my yoga this evening
But first la la la la
I will call you tomorrow
But first la la la
I will clean my room this evening
But first la la la
I will clean my room this evening
But first la la la
Yes I will, yes I will, yes I will
Yes I will do it later today
Oh yes, I will, I will clean it today
Well I´ll pay my bills tomorrow
Well first la la la
Well I´ll pay my bill tomorrow
But first la la la
No I won’t, no I won’t, no I won’t
No I won’t do it today
I will pay my bills, pay my bills
Oh tomorrow

He dances in the moonlight
He sings a serenade
She flies with a new kite
She drinks lemonade
He dances, he sings
She flies, she drinks
She likes to talk about it
So she talks about it
He likes to think about it
So he thinks about it
He writes, she reads
He sleeps, she snores
She wants to talk about it
So she talks about it
Ah ah ah ah oh
She talks about it
Ah ah ah ah oh
He thinks about it
He writes, she reads
He sleeps, she snores
He wants to think about
So he thinks about it
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AVSNITT 9. LYRICS THERE IS/OR THERE ARE

AVSNITT 10. LYRICS CONNECTING WORDS

There are stars in the sky
There is a bird flying high
There are fish in the sea
There is a boat for you and me
Oh oh
There are stars in the sky
There is a bird flying high
Oh yeah
There are fish in the sea
There is a boat for you and me
Oh, everybody sing along now
There are
There is
There are lions in the group
There is a fly in my soup
There are people walking by
There is an apple in my apple pie
Oh oh
There are lions in the group
There is a fly in my soup
Oh yeah
There are people walking by
There is an apple in my apple pie
Everybody sing along now
There are
There is
There are leaves in the tree
There is sugar in my cup of tea
There is a time and place
There are planets in outer space
Oh everybody sing along
There are
There is

How can I be brave enough?
How am I supposed to find the right words?
To express how I feel
To let it all out
Maybe start with
How are you?
Maybe we could be the best of friends
I open up and let the words fly
Things I want to do and say
I can´t say them out loud
I´m too shy
I try to find the words inside of me
Do you want to be my friend?
Do you want to be my friend?
Do you want to be my friend?

