The Grammar Company –
säsong 2
The Grammar Company är en programserie för mellanstadiet som behandlar utvalda
grammatiska moment i engelska på ett varierande och roligt sätt.
Karaktärerna på The Grammar Company är Britt-Inger och Mats som är från Sverige och
Jimmy och Patsy som är från Irland. Dialogen i serien är till största del på engelska. Britt-Inger
och Mats talar engelska med tydlig svensk accent. Syftet, att fokus ska ligga på kommunikationen,
visar att det centrala är att budskapet når mottagaren. Uttalet har därför inte samma fokus i
programserien. Målet är att inspirera eleverna till att själva vilja använda det engelska språket för
att delta i samtal.
Grammatiken är viktig och kan väcka starka känslor eftersom det handlar om kommunikation
med andra människor; att kunna uttrycka sig och förmedla sina tankar. I seriens tio avsnitt berörs
olika delar av den engelska grammatiken. I varje programavsnitt förklarar karaktärerna den
grammatiska regeln vilken upprepas på olika sätt i dramat – i dialogen mellan karaktärerna, i
grafiken och i låten. Karaktärerna hjälper oss att förstå varför den grammatiska regeln är bra att
kunna och vad som faktiskt kan gå snett i kommunikationen om man inte kan den. Britt-Inger
och Mats tycker att det är knepigt med grammatik. Patsy och Jimmy hjälper dem med hjälpmedel
som ”genitive-gloves”, ”some-and-any-pincers”, ”compare gum” och ”the -ed album” för att ge
Britt-Inger och Mats möjlighet att lära sig grammatik på ett bra och enkelt sätt.
Avsnittsförteckning:
1. Politeness
2. Did and didn’t
3. Genitive case
4. Telling the time
5. Some or any

6. Personal pronouns
7. Prepositions
8. Who or which
9. Comparative adjectives
10. Verbs in past tense

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns förslag på övningar till respektive avsnitt i serien. Övningarna är
fristående från varandra, varierade och kopplade till den grammatik som programmet behandlar.
Följande arbetsmaterial hittar du i lärarhandledningen:
• avsnittsspecifika övningar att inspireras av till undervisningen
• arbetsblad (kopieringsunderlag) till eleverna
• facit till arbetsbladen
• sångtexter (kopieringsunderlag).
Varje avsnittsspecifik del inleds med kortfattad information utifrån avsnittets innehåll, en
presentation av programmet och en regelruta för aktuell grammatisk regel.
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Kopplingar till Lgr11
De grammatiska strukturer och kommunikativa förmågor som eleverna tränar när de tittar på
serien och genomför övningarna kan kopplas till syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i
engelskans kursplan (Lgr11). Förutom att fördjupa elevernas kunskap kring grammatiken får
eleverna med hjälp av övningarna även träna muntlig och skriftlig interaktion, muntlig och
skriftlig framställning, hörförståelse och läsförståelse.
”Sing-a-long”-övningarna och sångtexterna ger möjlighet att fokusera på den grammatiska regeln
i ett begränsat innehåll samtidigt som eleven får träna på helfrasinlärning och uttal när de sjunger
med i sången. Den ger även eleven viss förförståelse för den grammatiska regeln i det fortsatta
arbetet med övningarna. I arbetsbladen får eleverna möjlighet att skriftligt befästa sina kunskaper
ytterligare. Du väljer om du tycker att det passar dina elever bäst att göra arbetsbladen individuellt
eller i par. Övningarna ”Do as they do” är varianter på det som karaktärerna gör i avsnittet och
handlar om repetition och övning genom egen produktion och interaktion.

The Grammar Company – säsong 1
The Grammar Company säsong 1 finns i tio avsnitt på UR Play. Använd med fördel även
programseriens första säsong i ditt arbete med säsong 2 för inspiration och repetition. Vissa av
avsnitten tar upp grammatiska moment som kan kopplas till avsnitt i den nya säsongen. Avsnitt 2
”Do and does” i första säsongen kan till exempel vara lämplig som repetition inför avsnitt 2 ”Did
and didn’t”. Avsnitt 5 ”Questions” kan komplettera avsnitt 8 ”Who or which”. Det finns fler
exempel på kopplingar programmen emellan.
Använd också gärna övningar från den första säsongens lärarhandledning till de grammatiska
momenten i säsong 2.
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Avsnitt 1 – Politeness
The Grammar Company får bara 9 av 10 stjärnor i en kundundersökning. Katastrof!
Och det på grund av brist på artighet.
Avsnittets syfte är att uppmärksamma vikten av artighetsfraser i det engelska språket.
Patsy säger: ”The more you give – the more you get.” Ju mer artighet du använder, desto mer får
du tillbaka. I avsnittet presenteras artighetsfraser som visar hur man kan låta artig, trevlig och
undvika pinsamma situationer.
Artighetsfraser i programmet:
Would you like
Nice to meet you
Would you mind
Could you please
You are welcome
Yes, please
You’re very kind
No, thank you
Make a list

Gör tillsammans en egen “golden box” eller ”golden list” med fraser, frågor och ord som
signalerar artighet. Sätt gärna upp klassens artiga lista på klassrumsväggen. Ett alternativt
arbetssätt kan vara att låta eleverna titta på avsnittet igen och på egen hand skriva ner de artiga ord
och uttryck de hör medan de tittar.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten. Be därefter eleverna skapa en dialog mellan
två personer där de utgår från sångtexten och använder sig av artighetsfraserna. Exempel:
• Två vänner stöter på varandra på stan. De har inte setts på länge och konverserar artigt.
• Ett samtal mellan en servitör och en gäst på en restaurang där gästen frågar om menyn,
priser och var toaletten finns osv.
Eleverna kan därefter skapa en duett av dialogen, en ny sång på samma tema.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta med arbetsbladet som innehåller övningar som uppmärksammar
artighetsfraser.
Do as they do

Ordna en ”politeness”-tävling, som Patsy gör med Britt-Inger och Mats. Eleverna kan arbeta i
grupper om tre, där en är spelledare och övriga två tävlingsdeltagare. Använd samma exempel som
i avsnittet (se sida två av arbetsbladet). Eleverna svarar med en artighetsfras som de tycker passar.
Spelledaren avgör om det är korrekt. Vid felaktigt svar går frågan över till den andra deltagaren.
Om ingen svarar rätt ger spelledaren det korrekta svaret och frågan ställs en gång till, efter övriga
frågor. Eleverna kan också skapa egna situationer där man behöver använda sig av artighetsfraser,
med egna förslag på passande svar.
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Avsnitt 2 – Did & didn't
På The Grammar Company ska man fira St Patrick´s Day, men någon har saboterat allt de
förberett inför paraden. Did och didn´t är de ord som behövs om man ska förhöra någon.
Did he do it, or didn´t he?
Avsnittets syfte är att visa på användningen av ”did” och ”didn’t”, vilket är preteritum (dåtid) och
används i frågor som handlar om vad som hände eller vad någon gjorde, eller inte.
Vid behov, repetera do-omskrivning genom att titta på avsnitt 2 i den första säsongen av The
Grammar Company.
REGELRUTA
Did och didn’t används för do och does i dåtid. Didn't = did not.
Efter did och didn't skrivs alltid verbformen i infinitiv (grundform):
Did you buy any milk? Didn´t you go to school today? Did she read the book?
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva den med egna ord. Ge också
era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt regeln
finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten. Låt eleverna stryka under alla did och didn’t
i texten. Förklara skillnaden mellan did och didn’t och översätt formerna till svenska.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par. I arbetsbladet får de öva på att använda did och didn’t.
Följ gärna upp arbetet genom att låta eleverna skriva egna frågor med did och didn’t för att
därefter ställa frågorna till varandra, exempel:
Did you eat a sandwhich for breakfast? Did you play football yesterday?
Do as they do

Britt-Inger frågar ut Mats för att ta reda på om det var han som stal godiset, eller inte. Eleverna
kan inspireras av den utfrågningen och skriva en dialog där en polis förhör en misstänkt om ett
brott som har begåtts. De får själva hitta på aktuellt brott och frågor att ställa.
Beroende på hur långt dina elever har kommit i sin engelska språkutveckling, eller om de har svårt
att komma igång, kan de istället härma scenen i avsnittet och rollspela Britt-Inger som frågar ut
Jimmy. Vad vill hon ta reda på? Vilka frågor behöver hon ställa?
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Avsnitt 3 – Genitive case
The Grammar Company ska leverera grammatik till FN. Genitiv är vägen till världsfred. Men
var ska apostrofen sitta och varför, och när används egentligen genitiv med ”of”?
Avsnittets syfte är att visa hur ägande markeras i engelskan.
REGELRUTA
Avsnittet presenterar tre olika former av genitiv: när det är en person som äger något, när det är
flera som äger något samt ”of”-genitiv, när ägaren är en sak.
's = apostrofen skrivs ut före s när det är en person som äger något (”me marker”)
s' = apostrofen skrivs ut efter s när det är flera som äger något (”many marker”)
"of"-genitiv = när “ägaren” är en sak, exempel the screen of the phone, the colour of the flag.
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med era egna ord. Ge
också egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt regeln
finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten. Be eleverna ringa in genitiven i texten:
”Me marker” (’s) i blå färg, ”many marker” (s’) i röd färg och ”of-genitiven” i grön färg.
Gå igenom gemensamt eller låt eleverna jämföra sina svar med en klasskamrat.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta med arbetsbladet som tar upp olika sätt att skriva genitivform.
Card game

Låt eleverna arbeta i par och skapa ett kortspel för att träna genitivform. Alla kort ska innehålla
ord som är substantiv. Korten ska läggas i två högar:
• Substantiv för saker i en hög, till exempel car, phone, plate, eyes.
• Substantiv för ägare till sakerna i en annan hög, till exempel sister, brother, parents, friend.
Eleverna tar varsitt kort ur varje hög. Får man orden car och parents ska man säga ”This is my
parents’ car” och förklara för klasskamraten var apostrofen ska sitta och varför.
Do as they do

Eleverna gör sina egna “genitive gloves”. Låt eleverna använda sina egna händer som mall. Gör
”me marker”-handsken på ena sidan av ett papper (fyll i pekfingret med blå färg) och ”many
marker”-handsken på den andra sidan (fyll i alla fingrar med rött). Därefter arbetar eleverna i par
med att fylla i de olika genitiven. Exempel:
• ”Me marker”-handsken: my brother’s car, the dog’s house is red, it’s my sister’s phone.
• “Many marker”-handsken: my parents’ car is blue, my cousins’ dog is cute, the cats’ toys
are missing.
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Avsnitt 4 – Telling the time
Jimmy och Mats missförstår varandra när det gäller en leverans. Jimmy väntar hela natten. På så
sätt visar det sig att Mats inte har förstått skillnaden mellan AM och PM.
Avsnittets syfte är att visa hur man uttrycker tid. AM och PM förklaras genom olika knep för att
minnas skillnaden. Vid behov, förbered eleverna på fraser för olika klockslag. Följande finns med i
avsnittet: a quarter to, a quarter past, half past och o’clock.
OBS! Varken programmet eller handledningen lär ut klockan. Förkunskaper om den analoga
klockan, med sina tim- och minutvisare, krävs för nedanstående övningar.
REGELRUTA
PM (latin post meridiem)efter midnatt – from lunch until midnight
AM (latin ante meridiem) före midnatt – from midnight until lunch
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med egna ord. Ge
också era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt
regeln finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten. Be eleverna stryka under alla ord som
förknippas med klockan och tiden. Gå igenom gemensamt eller låt eleverna jämföra sina svar med
en klasskamrat. Följ gärna upp övningen genom att be eleverna skriva ned orden på lappar. Med
lapparnas hjälp kan de träna på orden genom att förhöra varandra eller förklara orden med andra
ord, och låta klasskamraten gissa ordet.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par med arbetsbladet där de får träna på klockslag som ”a
quarter to”, ”a quarter past”, ”half past”, ”o’clock” samt skillnaden mellan AM och PM.
What time is it?

Låt eleverna arbeta muntligt i par och använda konkret material som klockor som kan visa olika
klockslag alternativt bilder på klockor som visar olika tider. Be eleverna fråga varandra vad
klockan är.
Elev A: What time is it?
Elev B: It is one o’clock / it is one PM.
Do as they do

Jimmy hittar på en lek där saker man gör eller använder på förmiddagen börjar på a (från
alarmclock) och på eftermiddag och kväll börjar på p (från party hat) för att kunna särskilja AM
och PM. Be eleverna hitta på fler knep. Gör en likadan tabell som Jimmy där eleverna antingen
skriver eller ritar in bilder på egna ledtrådsord.
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Avsnitt 5 – Some or any
Patsy och Britt-Inger bjuder varandra på sina hemländers frukostar. Patsy vill gärna ha
cornflakes men inga valnötter för då blir hon dålig i magen.
Avsnittets syfte är att uppmärksamma orden some och any genom att visa skillnaden i
användningen av orden.
REGELRUTA
Some används vid artiga frågor, som när du vill ha något eller när du erbjuder något och då
den som frågar förväntar sig ett positivt svar. Some används också i jakande
påståendesatser.
Any = används i alla slag av satser med nekande innebörd, som när du inte vill ha något
eller när något inte finns och när du frågar om det finns ett antal av något. Lägg märke till
att satser med nekande innebörd inte behöver innehålla orden ’not’ eller ’never’.
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med egna ord. Ge
också era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt
regeln finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten. Be eleverna ringa in orden some och any.
Diskutera när orden används. Kan ni utläsa det i texten?
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta med arbetsbladet där de får träna på att använda some och any.
Do as they do

Patsy and Britt-Inger tycker om att äta olika slags mat till frukost. De delar gärna med sig av sin
mat och talar om vad de vill och inte vill ha. Låt eleverna skriva en lista på rätter till en
drömfrukost. Låt dem därefter i par berätta om drömfrukosten med hjälp av listan. Därefter
passar det att i dialog erbjuda varandra de olika maträtterna och svara på om de vill ha av rätten
eller inte. Uppmuntra eleverna till att utveckla sina svar.
Exempel:
Elev A: Would you like some pancakes?
Elev B: No, thank you. I don’t want any, but I would love some orange juice.
Elev A: Could I have some cornflakes?
Elev B: Of course, you can.
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Avsnitt 6 – Personal pronouns
Det är ”spring cleaning day” på The Grammar Company. Patsy berättar en lång historia för BrittInger med hjälp av personliga pronomen. Och städat blir det!
Avsnittets syfte är att presentera följande pronomen: me, you, her, him, us, them.
REGELRUTA
Personliga pronomen är korta ord som används istället för namn på personer.
I detta avsnitt presenteras objektspronomen: me, you, her, him, us, them.
Det är vanliga ord i språket som används när man till exempel berättar en historia eller ger
något till någon.
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med egna ord. Ge
också era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt
regeln finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten, gärna flera gånger. Be eleverna stryka under
alla pronomen de hittar i texten. Gör en lista eller en stilig skylt på de pronomen som hittas. Läs
igenom dessa tillsammans. Prata också om skillnaden mellan she och her, he och him och när man
använder de olika formerna.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par med arbetsbladet där de får träna på de olika formerna
av pronomen.
Do as they do

Mats och Jimmy hittar en låda med skräp som de ger bort till me, you, us och them. För att träna
pronomen kan eleverna göra en liknande övning. Eleverna arbetar i grupper om 3-4. På bordet
ligger olika föremål som de ska ge till varandra. Låt även en lista med olika pronomen ligga på
bordet och uppmuntra eleverna till att försöka träna på och använda alla formerna.
Elev A: I am giving a pen to her.
Elev B: I am giving a ruler to him.
Elev C: I am giving my eraser to them.
Elev D: I am giving these flowers to us.
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Avsnitt 7 – Prepositions
The European Grammar Championship i prepositioner går av stapeln. Hur ska det gå för The
Grammar Company i The in-on-at-challenge, B-ball och Picture-of-prepositions?
Avsnittets syfte är att lyfta fram prepositioner genom beskrivningar av var något är eller var någon
befinner sig.
REGELRUTA
Prepositioner är ord som talar om var något eller någon är eller befinner sig.
I programmet presenteras följande prepositioner:
in, on, at, between, under, next to, above, beside, behind, between, below
Formulera kunskapen tillsammans

Sammanfatta vad prepositioner är tillsammans i klassrummet genom att skriva med egna ord.
Ge också era egna exempel som visar på hur de används i det engelska språket. Låt
sammanfattningen finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten, gärna flera gånger. Be eleverna stryka under
alla prepositioner de hittar i texten. Gör en lista eller en stilig skylt på de prepositioner som hittas.
Läs igenom dessa tillsammans och översätt till svenska.
Listening

Eleverna tränar på de olika prepositionerna med hjälp av rörelser. Be eleverna ställa sig upp bakom
stolen. Ge sedan eleverna olika instruktioner där de ska lyssna efter prepositionen och följa
instruktionen, till exempel:
• Stand behind your chair.
• Stand next to your friend.
• Stand on your chair.
• Stand between your table and your chair.
• Sit under your table.
• Stand beside your chair.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par med arbetsbladet där de får träna på prepositioner.
Do as they do

Ha en egen “European Grammar Championship” i klassen med de tre olika grenarna:
IN-ON-AT-CHALLENGE, PICTURE OF PREPOSITION och B-BALL.
Denna kan genomföras på olika sätt, som i programmet där olika par tävlar mot varandra eller
som parövningar där resultatet samlas in och en vinnare sedan koras.
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IN-ON-AT-CHALLENGE: Använd meningarna från avsnittet, lägg till egna eller be eleverna
komma på bra meningar där de utelämnar in, on eller at. Eleverna ska sedan lista ut vilken av de
tre prepositionerna de ska använda. Förslag finns i arbetsbladet.
PICTURE OF PREPOSITION: Skriv ut en stor bild och dela den i nio lika stora kvadrater.
Blanda delarna. En av eleverna i paret har en ögonbindel eller blundar. Den andra eleven ska
försöka få sin kompis att lägga bilderna korrekt genom att använda prepositionerna: between,
under, next to och above. Om dina elever uppskattar tävlingsinslag kan olika poäng ges till paren
beroende på snabbhet.
B-BALL: Till denna övning behövs något som går att kasta, som små påsar som är fyllda med ris
eller sand. Markera påsarna med beside, behind, between och below. Lägg också lappar på golvet
med samma ord. Eleverna ska sedan pricka rätt påse på rätt lapp.
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Avsnitt 8 – Who or which
Det kommer ett tv-team till The Grammar Company för att göra ett reportage. Britt-Inger får
tunghäfta men Patsy visar henne hur hon kan använda who och which för att utveckla sina svar.
Avsnittets syfte är att låta eleverna upptäcka de relativa pronomina who och which, och se
skillnaden för användning av orden.
REGELRUTA
“Who and which can help you make your sentences much longer and more interesting”,
säger man i avsnittet, vilket är sant. Relativa pronomen, som who och which, syftar tillbaka
på ett annat ord i samma mening och kan berätta mer om det. I avsnittet presenteras de
relativa pronomina who och which genom att beskriva skillnaden dem emellan:
Who is for people.
Which is for animals and things.
Den svenska översättningen för who och which är ordet som.
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med egna ord. Ge
också era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt
regeln finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten, gärna flera gånger. Be eleverna stryka under
orden who och which i sångtexten. Låt eleverna också översätta meningarna som innehåller de
orden. Övningen kan följas upp genom att eleverna diskuterar i par vad orden who och which har
för svensk översättning i just detta sammanhang. Observera också att båda orden kan få en annan
svensk betydelse om de står som frågeord i en fråga. Exempelvis ”Who is that?” (Vem är det?).
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par med arbetsbladet där de får träna på att använda who
och which, och på så sätt lära mer om skillnaden.
Do as they do

The Grammar Company har en reporter på besök som ställer en massa frågor. Dela in eleverna i
par där de också ska intervjua varandra. Den ena eleven är förslagsvis en känd person från ett band
eller ett fotbollslag, eller kanske en av karaktärerna från avsnittet. Den andra eleven är reportern.
Reportern ställer frågor och den kända personen svarar och försöker utveckla meningarna genom
att använda ”who” och ”which”. Exempel:
Reportern: So Zlatan, you are one of the best football players in the world. Why are you so good?
Zlatan: It’s because I’ve been training so hard my whole life, which you have to do if you want to
become good.
Reportern: Who is your role model?
Zlatan: I would say my mum, who has supported me my whole career.
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Bonusuppgift

Presentera who och which som interrogativa (frågande) pronomen för eleverna. Who används i
frågor om en eller flera personer, exempel Who knows? Which används som vilket/vilken/vilka i
frågor, exempel Which colour do you like?
Låt eleverna samtala i par eller grupp och ställa frågor till varandra om avsnittet, exempel Who is
playing the guitar in the band?
Observera att which och what ibland kan fungera grammatiskt lika bra, men med olika innebörd.
Uttrycket ”which colour” innebär att det finns en begränsad mängd färger att välja mellan. ”What
colour” innebär att utbudet är större, mer generellt.
• Which colour do you like? Black or blue?
• You can design your own book cover. What colours do you like?
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Avsnitt 9 – Comparative adjectives
Jimmy sjunger en gammal irländsk ballad som innehåller begrepp om att komparera adjektiv.
Och Patsys bror Steven ska alltid vara värst. Kan Britt-Ingers compare-gum hjälpa Patsy att sätta
brorsan på plats?
Avsnittets syfte är att presentera adjektiv som kompareras och visa hur de används i jämförelser.
REGELRUTA
Adjektiv beskriver hur något är eller hur det ser ut.
Comparative adjectives använder man när man jämför skillnader. På svenska säger man
att man komparerar adjektiven när man jämför dem och använder då adjektivets
jämförelseformer.
Om ett adjektiv har tre eller fler stavelser i engelskan lägger man till ”more” eller ”the most”
före adjektivet:
beautiful (positive) - more beautiful (comparative) - the most beautiful (superlative)
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med egna ord. Ge
också era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt
regeln finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten, gärna flera gånger. Be eleverna stryka under
alla adjektiv. Eleverna arbetar därefter i par och komparerar de adjektiv de har hittat. Gå igenom
adjektiven tillsammans och uppmärksamma att adjektivet ”beautiful” har tre stavelser och
kompareras därför med hjälp av ”more” och ”the most” (no-spitting-helpers). Repetera det som
Jimmy säger i avsnittet ”Say it, don’t spray it” och att det skulle bli för svårt att säga
”beautifullest”.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par med arbetsbladet där de får träna på att komparera
adjektiv. Följ upp arbetsbladsträningen genom att be eleverna göra samma sak muntligen utan att
titta på pappret. Dela in eleverna i grupper om tre och be dem turas om med orden och
komparationsformerna. Exempel:
Elev 1: small
Elev 2: smaller
Elev 3: the smallest
Variera med fördel orden ytterligare genom att be eleverna tillverka egna kort med adjektiv som de
redan kan. Eleverna kan också sortera adjektiven i två högar, där de särskiljer adjektiven som
behöver ”no-spitting-helpers” i en hög och övriga adjektiv i en annan hög.
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Do as they do

Jimmy hjälper Mats med uttrycket ”Say it, don’t spray it” och ”no-spitting-helpers”. Hur många
adjektiv kan eleverna komma på där man behöver ”no-spitting-helpers”?
1. Be eleverna rita tre kolumner på ett papper. En kolumn för respektive komparationsform.
Låt dem komparera olika sorters adjektiv och placera dem i respektive kolumn. Påminn
om att välja både adjektiv som kompareras med ”more” och ”the most” och de som
kompareras regelbundet. Hur många kommer de på? Använd gärna adjektiven i sången
och i avsnittet till hjälp.
2. Låt eleverna rita en seriestripp med tre rutor. Eleverna väljer ett av adjektiven från första
delen av övningen och illustrerar i serien hur någon exempelvis är stark, blir starkare och
starkast (med valfritt adjektiv). Övningen kan vidareutvecklas genom att eleverna får gissa
varandras adjektiv utifrån bilden. Klassens alla seriestrippar kan därefter sättas upp på
klassrumsväggen som ett konstverk om adjektiv.
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Avsnitt 10 – Verbs in past tense
En sändning med verb kommer i retur till The Grammar Company på nyårsafton. Felen måste
rättas till före tolvslaget eftersom alla vill prata om vad de har gjort under året. Britt-Inger blir
nästan gråtfärdig när hon inser hur många oregelbundna verb det finns.
Avsnittets syfte är att uppmärksamma verb som böjs i preteritum (dåtid).
REGELRUTA
Verb är den ordklass där ord visar vad som händer eller sker. Verb i past tense (dåtid,
preteritum) är ord som förklarar något som redan har hänt eller något som någon har gjort.
För regelbundna verb finns regeln i engelska att lägga till ändelsen -ed. De oregelbundna
verben avviker från regeln. Dessa får man lära och träna på var för sig.
Regelbundna verb som får ändelsen –ed i preteritum:
play – played
Ett verb som redan slutar på bokstaven e, får enbart bokstaven d som tillägg:
like – liked
Oregelbundna verb i preteritum från programmet är: went, drove, spoke, ate, drank
Formulera regeln tillsammans

Sammanfatta regeln tillsammans i klassrummet genom att skriva regeln med egna ord. Ge
också era egna exempel för regeln som visar på hur den används i det engelska språket. Låt
regeln finnas synlig för alla elever under arbetets gång.
Sing-a-long (kopieringsunderlag)

Sjung sången från avsnittet med hjälp av sångtexten, gärna flera gånger. Be eleverna stryka under
verben i preteritum. En ledtråd är att titta efter -ed ändelsen som Jimmy pratar om i avsnittet. Låt
eleverna jämföra med en kamrat för att kontrollera att alla verb är hittade.
Arbetsblad (kopieringsunderlag)

Låt eleverna arbeta individuellt eller i par med arbetsbladet där de får träna på regelbundna och
oregelbundna verb i preteritum.
Do as they do

Låt eleverna göra ett eget -ED-album som liknar det Jimmy visar i avsnittet. Detta kan göras
digitalt eller på annat sätt med bilder urklippta från tidningar, ritade bilder eller med egna foton.
Till varje bild berättar och skriver eleverna om vad man kan utläsa från bilden.
Ytterligare alternativ på uppgift är att eleverna återberättar i preteritum i text om sin barndom
eller om något påhittat. Vad de själva eller någon annan gillade att göra, om en semester,
favoritsaker, var de bodde och om sin familj. Ett bra komplement är att också göra samma sak i en
muntlig framställning.
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Do as they do

Patsy och Britt-Inger har sina egna stämplar med ändelserna -ed eller -d som de lägger till för att
ändra verbet från presens till preteritum. Eleverna arbetar i par och skriver ned följande verb på
små vita lappar:
play, jump, climb, cook, prank, box, pause, train, watch,
like, talk, chase, fill, exercise, brush, drill, kiss
Låt dem sortera verben i två rader. I den ena raden läggs verb som behöver ändelsen -ed i
preteritum och i den andra läggs verb som behöver ändelsen -d i preteritum. Låt eleverna träna
genom att säga verben högt till varandra. Uppmärksamma eleverna på att bokstaven -e i ändelsen
oftast inte uttalas, utan bara stavas med -e.
Eleverna kan också skapa egna meningar med verben i preteritum genom att börja meningen med
tidsord som yesterday, last week eller this morning.
Exempel: Yesterday, I played tennis. Last week, I watched a very good movie.

17

18

Avsnitt 1 – Politeness
Choose the correct phrase from the box and write it on the line.
would you like
you are welcome
nice to meet you
could you please
yes please, you’re very kind
no thank you
1. When somebody says thank you for something you gave them, you answer them:
_____________________________________________________________________
2. Somebody asks: “Would you like a slice of pizza?” but you are not hungry, so you answer:
____________________________________________________________________
3. When you meet somebody for the first time, you say:
____________________________________________________________________
4. You want to ask your friend if she wants a glass of water.
________________________________________ a glass of water?

5. You are very hungry and your friend asks you if you want something to eat.
____________________________________________________________________

6. You would like to have some more fries with your burger but you can’t reach them on the
table. How do you ask for them?
_________________________________________ pass the fries?

19

Avsnitt 1 – Politeness
TÄVLING Politeness
Questions and answers for the game host
Question: You are sitting on a bus and a pregnant lady gets on. What do you say to her?
Answer: Excuse me, would you like to sit down?
Question: You are at a party and you are saying hello to someone you have never met. You say:
“Hello, my name is ………”. What should the person say back to you?
Answer: “Nice to meet you.”
Question: You are walking down the street and you bump into an old lady. What do you say to
her?
Answer: “Oh, I’m sorry, I do apologise.”
Question: You are in a café and you want to buy some cake. What do you say?
Answer: “Could I please have a piece of cake?”
Question: When you get the cake. What do you say?
Answer: “Thank you very much and have a lovely day.”
Question: Your friend offers you a slice of salami pizza but you don’t eat meat and would rather
have a piece of the vegetarian pizza. What can you say?
Answer: No, thank you. I don’t eat meat. I would prefer the vegetarian pizza, please.
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Avsnitt 2 – Did & didn't
Answer the questions with did or didn’t.
1. Did Jimmy steal the candy?
____________________________________________________________________
2. Did Britt-Inger ask Jimmy lots of questions?
____________________________________________________________________
3. Did Patsy and Britt-Inger suspect Jimmy?
____________________________________________________________________
4. Did Britt-Inger, Patsy and Mats know that Jimmy had a twin brother?
____________________________________________________________________
5. Did Jimmy’s brother steal the candy?
____________________________________________________________________
6. Did you wake up before 7 o’clock this morning?
____________________________________________________________________
7. Did you have any breakfast?
____________________________________________________________________
8. Did you cycle to school?
____________________________________________________________________
9. Did you go to bed before 10 PM last night?
____________________________________________________________________
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Avsnitt 3 – Genitive case
Me marker = ‘s
• En person som äger något.
• Apostrofen är före s.
• Exempel: My brother’s car.

Many marker = s’
• Flera personer äger något.
• Apostrofen är efter s.
• Exempel: My parents’ car.

Translate the sentences into English.
Use the correct genitive case (me marker or many marker).
1. Det här är min hunds hus.
_________________________________________________________________
2. Mina föräldrars bil är svart.
_________________________________________________________________
3. Min systers mobil är vit.
_________________________________________________________________
4. Mina kusiners hund är söt.
_________________________________________________________________
5. Det här är min brors säng.
_________________________________________________________________
6. Kattens ögon är gröna.
_________________________________________________________________
7. Det här är min hunds föräldrar.
_________________________________________________________________
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Avsnitt 4 – Telling the time
1. Write what time it is. Write with letters.
Words that can help you: “a quarter to”, “a quarter past”, “half past” and “o’clock”.
07:15

a quarter past seven

18:00

08:30

20:15

10:00

22:45

12:45

00:30

AM = from midnight until lunch
PM = from lunch until midnight
2. When do you do the following activities? Write AM or PM in the square.
having lunch

PM

waking up

sleeping (after midnight)

having dinner

going to school

watching the sunset

going to bed

eating breakfast

3. Write AM or PM next to the time.
13:00

PM

06:30

02:00

18:00

07:30

23:00

22:00

07:00
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Avsnitt 5 – Some or any?
Write some or any on the line in each sentence.
1. Can I have ______________________ cornflakes, please?
2. No, thanks. I don’t want __________________________ ham.
3. Are there _____________________ stars in space?
4. Would you like to have ___________________ sausages?
5. Yes, please. I would love _______________________ .
6. I don’t have _____________________ money.
7. I would love to have ___________________ ice cream, please.
8. Do we have _______________________ rubber bands left?
9. I don’t want _______________________ raisins.
10. I need _____________________________ sleep now.

Write three sentences of your own. Use some or any.
1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
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Avsnitt 6 – Personal pronouns
Personal pronouns:

me
you
her
him
us
them
Choose the correct form of a personal pronoun from the box.
1. She liked my biscuits. So I gave one to ________________ .
2. He was whispering so she couldn’t hear _______________ .
3. “That is my Frisbee”! said Mats. Give it to ________________ !
4. Patsy and Britt-Inger looked at the buns and wondered: “Are all those buns for
_______________”?
5. Jimmy knew Mats, Patsy and Britt-Inger loved “fika” so he went to the café and bought
some buns for ____________________ .
6. She knew it was my favourite chocolate, so she only took one piece and then passed it on
to ________________ .
7. He was scared, so she told __________________ it would be ok.
8. “Where is my favourite book”? she asked. He answered: “I gave it to _______________
yesterday on the bus”.
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Avsnitt 7 – Prepositions
in
on
at
between
under
next to
above
beside
behind
between
below

1.
•
•
•
•

Draw a picture in the empty box. In your picture there must be:
a house with a door, three windows and a chimney with smoke coming out from it
five trees outside the house in the garden
four flowers
a sky with a sun and two clouds

2. Write about your picture and where all the things are. Use the prepositions in the box. For
example: The house is on the ground. The door is between the two windows.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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IN-ON-AT-CHALLENGE
Förslag på meningar till tävlingen (fråga 1-6 från avsnittet)

1. Mum kissed me _______ the cheek.
2. I saw a game of football _________ the stadium.
3. She is __________ the phone right now.
4. _______ the summer, I usually swim a lot.
5. I will meet you ________ 12 PM.
6. I eat breakfast ________ the morning.
7. I have football practice ________ Tuesdays.
8. School starts _________ 8 AM.
9. The leaves on the trees are beautiful _______ the autumn.
10. I heard the news _________ the radio.
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Avsnitt 8 – Who or which?

who is for people
which is for animals and things

Write who or which on the line.
1. Patsy is the one _______________ plays the guitar in the band.
2. The reporter is the one _______________ asks the questions.
3. JBMP is the name of The Grammar Company band ________________ makes music
about grammar.
4. Britt-Inger is the person ____________________ answers the phone at the Grammar
Company.
5. There is a cow on Britt-Inger’s desk, ________________ she has for good luck and
cuddles.
6. Jimmy is from Ireland, _____________________ is a very green country.
7. I’m wearing green today, ____________________ is my favourite colour.
8. This is my woolly hat, _______________________ I wear in winter.
Complete the sentences by using who or which.
Mats is the one, _________________________________________________________ .
I’m wearing a red hat today, _______________________________________________ .
Last night, I watched Barcelona play football, __________________________________
______________________________________________________________________ .
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Avsnitt 9 – Comparative adjectives
Translate the sentences into English.
1. Jag är lång men du är längre. (tall)
____________________________________________________________________
2. Den här kakan är söt men din är sötare. (sweet)
____________________________________________________________________
3. Katter är söta men hundar är sötast! (cute)
____________________________________________________________________
4. Volvon är snabb men Ferrarin är snabbast. (fast)
____________________________________________________________________
5. Henrik Larsson är bra men Zlatan är bättre. (good)
____________________________________________________________________
6. Stockholm är en stor stad men London är större. (big)
____________________________________________________________________
7. Jag är dålig på att vakna på morgonen men min lillebror är sämre. (bad)
____________________________________________________________________
8. Rosen är den vackraste blomman. (beautiful)
____________________________________________________________________
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Avsnitt 10 – Verbs in past tense
Re-write the regular verbs from present tense to past tense.
For example: I play football with my friends. Yesterday, I played football with my friends.
1. I talk to my teacher every day.
Yesterday, I ________________________ to my teacher.
2. I brush my teeth every morning after breakfast.
This morning, I ______________________ my teeth after breakfast.
3. I kiss my mum on the cheek when I leave the house.
A few hours ago, I _________________________ my mum on the cheek when I left the
house.
4. My dog likes to chase my neighbour’s cat.
Last night, my dog _________________________ my neighbour’s cat.

Present tense
go
drive
speak
eat
drink

Past tense
went
drove
spoke
ate
drank

Complete the sentences. Use the irregular verbs in past tense in the box.
1. Yesterday ___________________________________________________________ .
2. Last week ___________________________________________________________ .
3. Last night ___________________________________________________________ .
4. This morning _________________________________________________________.
5. A few hours ago ______________________________________________________ .
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FACIT – ARBETSBLADEN
AVSNITT 1

3)

02:00 AM, 07:30 AM, 22:00 PM, 06:30 AM, 18:00

1)

You are welcome.

PM, 23:00 PM, 07:00 AM

2)

No, thank you.

3)

Nice to meet you.

some, any, any, some, some,

4)

Would you like…

any, some, any, any, some

5)

Yes please, you are very kind.

6)

Could you please…

AVSNITT 5

AVSNITT 6

AVSNITT 2
1)

No, he didn’t.

2)

Yes, she did.

3)

Yes, they did.

4)

No, they didn’t.

5)

Yes, he did.

6)

(6-10) Yes, I did or No, I didn’t.

her, him, me, us, them, me, him, you
AVSNITT 7
on, at, on, in, at, in, on, at, in, on
AVSNITT 8
who, who, which, who, which, which, which, which

AVSNITT 3
1)

This is my dog’s house.

AVSNITT 9

2)

My parents’ car is black.

1)

I am tall but you are taller.

3)

My sister’s mobile phone is white.

2)

This biscuit is sweet but yours is sweeter.

4)

My cousins’ dog is cute.

3)

Cats are cute but dogs are the cutest.

5)

This is my brother’s bed.

4)

The Volvo is fast but the Ferrari is faster.

6)

The cat’s eyes are green.

5)

Henrik Larsson is good but Zlatan is better.

7)

This is my dog’s parents.

6)

Stockholm is a big city but London is bigger.

7)

I am bad at waking up in the morning but my little

AVSNITT 4
1)

half past eight, ten o'clock, a quarter to one, six

brother is worse.

o'clock, a quarter past eight, a quarter to eleven, half

8)

Roses are the most beautiful flower.

past twelve.
2) sleeping: AM, going to school: AM, going to bed: PM,

AVSNITT 10

waking up: AM, having dinner: PM, watching the

talked, brushed, kissed, chased

sunset: AM, eating breakfast: AM
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Sångtext
Avsnitt 1 – Politeness
Good morning, good afternoon, good evening, good night
Thank you very much
You’re welcome
No problem
My pleasure
” Hey, if you want to be polite to your friends, to your partner, to everyone – it´s good to know these
words”
Could I please have a cup of cold ice-tea?
Yes please – with sugar – I like it sweet you see
Thank you, you´re very kind. You´re welcome
I see I see
Nice to see you, friend – How are you today?
Thanks for asking
I´m feeling fine
How are you doing?
I´m feeling fine
I´m doing good
I´m feeling fine
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Sångtext
Avsnitt 2 – Did and didn't

Did she leave home?
Yes, she did
Yes, she did
Did he want to go?
No, he didn´t
No, he didn´t
Did they rush off and go to meet them?
Yes, they did
Did a great friendship appear?
Yes - and now it is all so clear
Did they expect this – friends at first sight
She didn´t, she didn´t
Did they expect this – it was all a surprise
He didn´t, he didn´t
Did love appear?
Did you hear?
Did they feel fear?
Did love appear?
Did grammar bring them together?
Yes, it did
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Sångtext
Avsnitt 3 – Genitive case
How shall we all decide if it´s for you or me?
Oh oh
It’s something with the S and the apostrophe
Oh oh
In my brother’s mind
there is good will so refined
In my parents’ house
there´s more love than you can find
And there’s something with the word OF
The cover of the book
and the colour of the flag
The oceans of the earth
and the beams of the sun
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Sångtext
Avsnitt 4 – Telling the time

We were going to meet at half past nine
I waited, but you never came
Oooooo Am I early or late?
Oooooo It´s hard to knoooooooooow
You have to learn about time ooooooooh
Take a look at the clock ooooooooh
You have to learn about time ooooooooh
If it´s half past aaa………Wait half an hour aaa
Never early or late ooooooooh
And I don´t have to wait ooooooooh
Now I´m always on time ooooooooh
You have learned about time ooooooooh
If it´s half past aaa…..Wait half an hour aaa
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Sångtext
Avsnitt 5 – Some or any
I didn´t have any space
I didn´t have any place
Can I have some?
Can I have some?
I walked some miles
It took some time
To figure out
That I wanted some freedom
I wanted it so bad
I wanted what you have had
I felt that I didn´t have any freedom
Oh, can I have some?
FREEDOM
Oh, can I have some?
FREEDOM
Oh, can I have some?
Oh, can I have some?
Oh, can I have some?
Oh, can I have some?
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Sångtext
Avsnitt 6 – Personal pronounce
I found myself in a bit of a mess
I got scared - thinking of us
being up on stage and singing:
oh oh oh oh oh oh
You told me - It will be ok
Believe in yourself - let me hear you say
IT WILL BE ALRIGHT
when we sing
oh oh oh oh oh oh
AND I KNOW THIS ALL BECAUSE
She gave it to him
and he gave it to her
and she passed it on to me
And we all sing now
Oh oh oh oh oh oh
They gave it to us
and we gave it to them,
we gave it all to you
As they dance – we sing
Oh oh oh oh oh oh
I gave it to you
and you gave it to her
and she passed it on
and we all sing now
oh oh oh oh oh oh
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Sångtext
Avsnitt 7 – Prepositions

In the autumn you will be on your way
In the spring you will have to stay
In school all day
On Monday, on Tuesday, on Wednesday,
On Thursday, on Friday - all week long
But now it´s summer so relax now
In the summer on, the beach
At a party, under the moooooon
In the summer, on the street
we are dancing and singing
to the beat
On Monday, on Tuesday, on Wednesday,
On Thursday, on Friday - all week long, all week long
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Sångtext
Avsnitt 8 – Who or which
I know a girl who lives in Spain
In a town which is small and sweet
It´s full of colours in the heat
I know a boy who goes to visit her
She gives him lemon juice which he prefers
It makes him dance on his feet
Who is for people
and which is for things
sweet are the lemons
in the juice that she brings
The cat which is tiny and small lies in the sun on the wall
pretending to be asleep
but sees it all
They wander off through the day with lemon juice
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Sångtext
Avsnitt 9 – Comparative adjectives
We are strong as strong can be
We are stronger than you and me
We are the strongest here to see
We are strong and wild and free
Have you ever seen the strongest ones alive?
Then you have seen us
We are as good as good can be
We are better than you and me
We are the best ones here to see
We are good and brave and free
Have you ever seen the best ones around?
Then you have seen us
You´re the light that shines on me
You’re so beautiful to see
So beautiful, more beautiful so please
The most beautiful light I’ve seen
so keep on shining on me
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Sångtext
Avsnitt 10 – Verbs in past tense
Well, haven’t you heard
In present tense
you gotta talk the talk and walk the walk
It´s a beautiful day in the park today
I´ve got a smile on my face and I begin to sway
I start to paint a picture in my mind
when I think of you, you are one of a kind
If you talk about today, it happens today.
Make it today, it’s ok
IT’S ONLY GRAMMAR
IT’S ONLY GRAMMAR – OH YEAH
IT’S ONLY GRAMMAR
IT’S ONLY GRAMMAR
DON`T GET SCARED, IT'S ONLY GRAMMAR
Haven´t you heard
In past tense
Yesterday you talked the talk and walked the walk
You gave me a call and we cruised all night
In your old cool car, I felt more than all right
We started to feel, like a queen and a king
the wheels were spinning, and we started to sing
If it was yesterday, it has already happened
Yesterday, it´s ok
IT’S ONLY GRAMMAR
IT’S ONLY GRAMMAR – OH YEAH
IT’S ONLY GRAMMAR
IT’S ONLY GRAMMAR
DON`T GET SCARED, IT'S ONLY GRAMMAR
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