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Om programserien och avsnitt 11
Newsreel World sänder nyheter på engelska, från den engelskspråkiga delen av världen. Program-
serien tar sitt avstamp i London med reportrar och nyhetsinslag från olika världsdelar. 

Avsnitt 11 har som tema #Metoo-rörelsen. Avsnittet behandlar ämnet från flera perspektiv. 
Med nyhetsinslag från Kenya, Sydafrika, Guyana och Indien får lyssnaren följa hur #Metoo, som 
globalt upprop mot övergrepp och sexuella trakasserier, har gett avtryck. 

Programserien riktar sig till elever i gymnasieskolan, i engelskundervisningen. 

Kopplingar till Gy11
 ○ Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
 ○ Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
 ○ Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 ○ Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 ○ Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser  

i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här kan du arbeta med avsnittet i undervisningen
1. Arbetsblad till eleven finns. Dessa har fokus på hör- och /eller läsförståelse och diskussion  

i skriftliga och muntliga uppgifter.
2. Skriftligt manus till programmet finns, för att stötta lyssnandet. 

Om du vill arbeta mer med #Metoo i undervisningen finns ytterligare förslag att angripa arbetsom-
rådet. Ett fördjupande arbete kan ske såväl i engelskundervisningen som i ämnesövergripande form. 
Uppgifterna kan utföras i tal eller skrift, enskilt, i par eller grupp:
3. Låt eleverna ta sig an rollen som en fiktiv person som skriver sin egen historia utifrån #Metoo. 

Förslagsvis kan texten utgå från ett av länderna i nyhetsinslagen, en situation skriven i 
jag-form. 

4. I nyhetsinslagen tas sexuella trakasserier upp samtidigt med andra brott som också riktar sig 
till kvinnor, som dödligt våld. Vilka för- och nackdelar med att bredda eller avgränsa #Metoo 
till fler eller färre brott kan finnas? Vad ska inkludera i #Metoo-rörelsen, enligt dig?

5. I ett av nyhetsinslagen nämner Mary Rose Abraham händelsen med den unga kvinnan på en 
buss i Indien som en slags vändpunkt. Ta reda på mer om den händelsen. Jämför och disku-
tera också företeelsen vändpunkt med andra kritiska och avgörande händelser i världen. Ett 
exempel när världen stannade upp var då den lille pojken Alan, som flydde med sin familj över 
Medelhavet, hittades död, uppsköljd på en strand i Turkiet.

6. #Metoo-ämnet kan kopplas till värdegrundsarbete, förslagsvis i form av värderingsövningar 
som forumteater eller 4-hörn. Att spela upp en scen, som kan utgå från uppgift 3, passar 
forumteater-formen. När handlingen befinner sig i ett kritiskt skede pausas den. Klasskam-
raterna får där och då ge sitt bidrag till en fortsättning. Vad måste ske i scenen för att få ett 
annat, bättre slut?
Värderingsövningar kan vara ett sätt att göra ämnet angeläget och skapa engagemang.
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