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SAMMANDRAG

Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och försök i klasser i grundskolan år 4-9
få fram ett antal tips på lektionsförslag i engelska, som går att genomföra vid ett
lektionstillfälle och som innehåller minst tre av fem olika aktiviteter: reading, vocabulary,
listening, speaking och writing.

Resultatet av litteraturgenomgången visar att det är viktigt att på alla sätt försöka motivera
eleven att lära sig engelska och det genom att variera undervisningen så mycket som möjligt.
Resultatet av lektionsförslagsdelen visar att 11 av 13 förslag gick att genomföra som tänkt. I
förslaget Draw, guess and run! finns endast två aktiviteter med och i förslaget Tourist! räckte
inte den utsatta tiden till.

Detta arbete kan således fungera som en idékälla, när man vill genomföra varierade lektioner
oberoende av t.ex. en kursbok.
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1 INLEDNING

Efter att ha gått grundskollärarutbildningen under åtta terminer och hela tiden vetat vad mitt
examensarbete ska handla om, ändrade jag mig plötsligt. Tidigare ville jag fokusera mig på
hur man kan stimulera de begåvade elever som också behöver resurser ute i skolorna, men
efter att ha samtalat med min handledare Anders Eklund insåg jag att det faktiskt inte alls var
något sådant jag ville skriva om. Efter att ha bollat idéer fram och tillbaka och fått nya
infallsvinklar ville jag egentligen skriva om någonting som jag verkligen känner att jag har
nytta av och som jag kan använda i min engelska. Jag ville göra ett häfte med fristående
lektionsförslag i engelska, som jag kan använda vid tillfällen då kursboken kan kännas lite
tradig.
   De gånger jag kommit ut på praktik har jag alltid känt att jag inte har mycket kött på benen
vad gäller engelskan. Vi har fått många tips om hur man lägger upp en svensklektion under
årens gång och visst har vi fått en hel del tips från engelskan också, men dessa övningar hade
jag redan gjort i mina klasser. Jag kände då att det skulle behövas ett kompendium eller
liknande där jag kunde hitta lektionstips som jag kunde använda de gånger jag verkligen fick
idétorka. Anders Eklund poängterade vid ett av våra möten att det viktigaste var att man skrev
om något man kände att man själv har nytta av och jag började att fundera över hur man kan
göra lektioner i engelska mer intressanta och varierade. Hur får jag med alla elever i
undervisningen och hur ska jag stimulera allas sinnen? Vad behöver jag tänka på när jag
planerar mina lektioner och vad har jag för mål med lektionens innehåll? Går det att göra
samma lektion i olika klasser?

Att skriva lektionsplaneringar är inte enkelt och jag har fått sålla bort en hel del av dem jag
hade från början. Svårast är att hålla en bra tidsram, men eftersom jag har haft tid på mig att
prova en del av planeringarna under min slutpraktik och även som undervisande lärare, har
jag god grund för att tiden går att hålla. De tips jag har samlat på mig har jag fått från olika
håll: kurser under engelskan, engelsk didaktik 5p, internet, handledare under praktik och även
lärarstuderande.

När det gällde att hitta bra litteratur frågade jag min engelsklärare Nigel Musk på ISK och han
gav mig en del litteraturtips. Jag har också fått hjälp av min handledare Anders Eklund.
Problemet var att hitta böcker om hur man lägger upp en engelsklektion och inte enbart
böcker om metodik.

Vid uppsatsskrivningen har jag använt mig av Siv Strömquists bok Uppsatshandboken
(1998), som hjälpt mig att få struktur på arbetet.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och försök på långpraktiken undersöka
om det går att göra en engelsklektion så varierad som möjligt.
   Jag kommer att presentera 13 lektionsförslag, med ungefärliga tidsramar och åldrar på
elever. Efter varje förslag finns en resultatdel, där man kan läsa vilken respons jag fått av
eleverna och hur jag upplever att lektionen har gått.
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1.2 Problemformulering

Följande frågeställning vill jag uppnå med detta arbete:
-Hur gör jag en engelsklektion så varierad som möjligt?
-Finns det teorier om detta?

1.3 Begreppsdefinitioner

Efter att ha läst engelsk språkdidaktik, 5p för Nigel Musk, fick vi göra en skriftlig uppgift i
form av ett lektionsförslag. Han ville att förslaget skulle innehålla fyra olika aktiviteter:
reading, vocabulary, listening och speaking. Jag har valt att lägga till en femte: writing. Jag
har dessutom valt att behålla den engelska termen mest för att det känns mer naturligt då jag
gör lektionsförslag i engelska och för att jag inte tycker att en översättning är nödvändig.

1.3.1 Reading
När jag använder denna term innebär det att eleven antingen läser en text som denne själv
producerat eller, som i många av lektionsplaneringsfallen, läser upp högt vad denne ska
prestera eller presterar under övningen.

1.3.2 Vocabulary
När jag använder denna term kommer eleven i kontakt med sitt ordförråd, antingen genom att
slå upp ord eller använda de ord som denne själv kan. Det kan också vara i samband med ett
läxförhör.

1.3.3 Listening
När jag använder denna term lyssnar eleven antingen till de instruktioner läraren ger, en
övning som en bänkkamrat redovisar högt eller en hörövning.

1.3.4 Speaking
När jag använder denna term presterar eleven något muntligt, antingen genom redovisning av
en uppgift eller genom diskussion.

1.3.5 Writing
När jag använder denna term skriver eleven någonting och använder därmed sina färdigheter i
det engelska språket med meningsbyggnad, grammatik och ordförråd.
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2 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

I detta arbete har jag samlat in material dels genom att leta fram lektionstips som jag fått via
min handledare Anders Eklund på Universitetet i Linköping, men också från en fristående
kurs i engelsk språkdidaktik för Nigel Musk, som jag läste under grundskollärarutbildningen.
Dessutom har jag fått en del tips från andra lärarstuderande, som liksom jag har samlat på sig
material under sina praktiker. Då en av mina studievänner tog ett sabbatsår och for till
England fick hon en chans att göra en hemsida om just undervisning i engelska och via
hennes hemsida har jag också fått adresser till länkar med lektionstips som jag sedan bearbetat
lite.
   Jag har sökt information i litteratur från de kurser jag har gått i engelska, kontaktat lärare
om litteraturtips och sökt litteratur på nätet.
   Jag har under min långpraktik och som undervisande lärare provat de lektionsförslag jag
presenterar i detta arbete, för att kunna visa vilken respons jag har fått av eleverna.

2.1 Materialinsamlande och bearbetning

Den största delen av mitt arbete har gått ut på att göra lektionsplaneringar som ska gå att
använda i praktiken. När jag har letat efter bra tips har jag fokuserat på att få sådana som går
att genomföra under ett lektionstillfälle och som dessutom aktiverar eleven. Viktigast var att
få med så många aktiviteter som möjligt, men det är inte alltid jag har lyckats. Som mål satte
jag att varje planering skulle innehålla minst tre aktiviteter.

2.2 Resultat

Resultatet av mina undersökningar finns dels som en kommentar direkt efter lektionsförslaget,
men också i resultatdiskussionen. Jag har valt att skriva en resultatkommentar direkt efter
förslaget för att det ska bli lättare att se hur lektionen har gått och eventuella problem man kan
stöta på. I en del förslag finns även tips på alternativ.

2.3 Skriftliga källor

Jag har studerat en hel del litteratur inför det här arbetet, men inte riktigt hittat den litteratur
jag söker. De flesta böcker beskriver metodiken i undervisningen och ingen direkt om hur
man planerar en lektion.
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3 LITTERATURGENOMGÅNG-RESULTATDEL 1

3.1 Vad säger Lpo-94?

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet-LpO-94- (Skolverket 1994a) står det i
kapitlet om en likvärdig utbildning bland annat att:

-normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan
undervisningen aldrig göras lika för alla. (sidan 6)

Något jag har lärt mig under praktiken och som lärare är att elever ofta är bra på olika delar i
engelskan. En del är bra på att skriva och stava, andra är bättre på att tala. Därför är det viktigt
att så många aktiviteter som möjligt finns med, för att alla elever ska känna att de får ut något
av lektionstillfället.

3.2 Vad säger övrig relevant litteratur?

Cook (1991:149) skriver om hur man ska förhålla sig till elevernas inlärande:

Teachers should be clear in their minds that they are usually
teaching people how to use two languages, not to use one in
isolation. The person who can speak two languages has the
ability to communicate in two ways.

Jag tror att det är viktigt att ha detta i bakhuvudet när man undervisar i engelska. Att
undervisa i språk ska få eleverna att känna att de är trygga nog i sitt ämne att de på något plan
kan uttrycka det de vill ha sagt.

Jensen (1997:108) skriver i sin bok om hur man kan planera sin undervisning för att hjälpa
inlärandet:

Läraryrket handlar INTE om att proppa eleverna fulla med
fakta, utan om att öppna deras sinnen. Börja med att slå fast
att dina elever KAN lära sig saker och KOMMER ATT lära
sig saker. Undvik att stämpla vissa elever och frammana
självuppfyllande profetior. Vårt yrke handlar om att skapa
miljöer där en spännande, tillfredsställande och berikande
inlärning kan ske. Vi arbetar i ett serviceyrke och vår
uppgift är att få det att fungera för våra elever. Genom att
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inse att pedagogik handlar om att tillhandahålla tjänster kan
vi åstadkomma mer.

[---]

Att ha med sig en planering till lektionen är alltså att föredra. Det underlättar för eleven om
läraren vet hur lektionen ska se ut. Jag tror också att elever genomskådar ganska fort om man
kommer oförberedd till en lektion. Dessutom är det bättre att ha planerat i överkant, än att
upptäcka att det är tio minuter kvar på lektionen och alla uppgifter är gjorda.

Som lärare måste man dock vara beredd på att lektionen kan vända åt ett helt
annat håll än planerat. Speciellt när det gäller diskussioner kan tiden vara ett problem, då
dessa oftast drar ut på tiden.

Kveli (1994:83) skriver i sin bok Att vara lärare:

I den pedagogiska litteraturen presenteras och diskuteras
principerna för och kraven på bra undervisning. En sådan
översikt, som ofta används i lärarutbildningen, brukar kallas
för MAKVIS (eller MAKIS). Bokstäverna står för:
Motivation-Aktivitet-Konkretisering-Variation-
Individualisering-Samarbete.

Det är viktigt att läraren är medveten om att hon eller han faktiskt påverkar elevens inställning
till ämnet. Det är lärarens uppgift att föra sina ämneskunskaper vidare på ett sånt sätt att alla
elever har en chans att få åtminstone en del av kakan. Jag tror också att läraren kan inspirera
sina elever genom att visa sitt eget brinnande intresse för ämnet. Det finns inget bättre än att
lyssna på någon som verkligen älskar sitt ämne och som vill föra den känslan vidare.

Kveli (1994:94) skriver också:

Det finns inte två elever som är lika, och i en klass kan det
därför finnas ett brett spektrum av olika personligheter.
Variationerna kan vara stora när det gäller elevernas
begåvning, hemförhållanden, beteendemönster, intressen
och motivation för skolarbetet. Detta upplevs av de flesta
lärare som den verkligt svåra utmaningen i yrket. Kravet på
anpassad undervisning förstärks också av den
individorientering som präglar vårt samhälle.

Att variera en lektion är svårt och kräver en uppfinningsrikedom hos pedagogen som ibland
går utöver förnuftet. Alla elever har olika behov och vi försöker att tillfredsställa dem på bästa
sätt genom att vrida och vända på ämnet.
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På vilka olika sätt lär man sig engelska?

Aijmer-Olsson (1990:28) skriver i sin bok Handbok i talad engelska:

I språkundervisningen talar man om kommunikativ
kompetens, dvs vad man behöver kunna för att
kommunicera effektivt. Man kan säga att kommunikativ
kompetens omfattar olika områden vilka alla är viktiga. En
av dessa är förmågan att uttrycka sig så att budskapet är
begripligt.

[---]

I all undervisning med kommunikativt innehåll är
talövningar ett viktigt inslag för att öva och förbättra
språkförmågan.

Aijmer-Olsson (1990:33) skriver också:

I en kommunikativt inriktad undervisning är hörförståelsen
viktig.”

[---]

”Hörövningarna är också viktiga för att lära sig att tala
språket. Det är naturligt att ”ta efter” det språk som man
hör. Att lyssna på naturlig engelska är den bästa typen av
”exposure” av naturligt språk som kan äga rum i
klassrumsmiljö.

Det viktiga i en språksituation är att försöka tillämpa alla sinnen. Ju fler sinnen man använder
desto större blir helheten.

Om detta skriver Wright, Betteridge and Buckby (1984:1-2):

The need for meaningfulness in language has been accepted
for some years. A useful interpretation of ’meaningfulness’
is that the learners respond to the content in a definite way.
If they are amused, angered, challenged, intrigued or
surprised the content is clearly meaningful to them. Thus
the meaning of the language they listen to, read, speak and
write will be more vividly experienced and, therefore, better
remembered.
   If it is accepted that games can provide intense and
meaningful practice of language, then they must be
regarded as central to a teacher’s repertoire. They are thus
not for use solely on wet days and at the end of the term!
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   Games can be found to give practice in all the skills
(reading, writing, listening and speaking), in all the stages
of the teaching/learning sequence (presentation, repetition,
recombination and free use of language) and for many types
of communication (e.g. encouraging, criticising, agreeing,
explaining).

Kan man som pedagog tillämpa alla sinnen och få så mycket variation på sin undervisning
som möjligt, tror jag att elever i slutändan känner att de lär sig mycket lättare och därav
kanske mer.

I Michael Grinders Ledarskap och lärande i klassrummet (1999:50) beskrivs olika
undervisningsstilar:

Beroende på vilken åldersgrupp vi undervisar och- för lärare
på högre stadier- beroende på vilket ämne vi undervisar i
har vi en benägenhet att omfatta vissa idéer. Ju mer
medvetna vi är om våra undervisningsstilar och de idéer
som ligger bakom desto bättre förstår vi hur vi skall
upprätta en effektiv kommunikation med vissa av våra
elever.

I boken beskriver Michael Grinder hur elever lär på olika sätt: auditivt (genom att höra),
visuellt (genom att se) och kinestetiskt (genom att röra). Han skriver också att elever oftast har
en kombination av dessa ”etiketter” och att det är viktigt för eleven att få ”input” från alla
dessa för att kunna tillgodose sig kunskaper.

Om språkutvecklande verksamhet skriver Siw Strömquist i sin bok Skrivprocessen (1988:42)
följande:

Eleverna måste i ur en språkutvecklingssynpunkt
ändamålsenlig undervisningssituation både tala och lyssna,
läsa och skriva, och förutsättningen för alla dessa aktiviteter
är tänkandet. Den språkliga och den kognitiva utvecklingen
är ömsesidigt beroende av varandra.
   Denna ömsesidighet och den ovan nämnda ämnessynen-
som naturligtvis inte innebär att varje lektion undantagslöst
måste omfatta samtliga aktiviteter- kan illustreras med en
figur (fig. 1) där pilarna anger inte bara de olika momentens
betydelse för varandra sinsemellan ur pedagogisk synvinkel,
utan också den betydelse som de aktiviteter som bedrivs
inom de olika momentens har för individens språkliga och
kognitiva utveckling i stort.
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Tala/lyssna

Läsa Skriva

Kognitiv och
språklig

utveckling

Figur 1  Alla språkliga aktiviteter bidrar till kognitiv och språklig utveckling.

Genom denna figur kan man se att de olika aktiviteterna är beroende av varandra. I
engelskundervisningen är det svårt att undgå den talande delen, då man övar främmande språk
genom att lyssna och sedan härma. Redan där kan man se att även ”lyssna-delen” får sin del.
Fortsätter man vidare så innebär ”skrivande-delen” oftast att eleven måste söka efter ord, i sitt
privata ordförråd eller genom att slå upp ordet i en ordlista. Genom att läsa lär sig eleven nya
sätt att uttrycka sig på i ord och det påverkar skrivandet. Om man kan variera undervisningen
så att aktiviteterna tränas kommer eleven att utvecklas språkligt.

En språklärare måste hela tiden variera sitt sätt att undervisa och om det skriver Eie Eriksson i
sin bok Undervisa i språk (1989:22):

Läraren måste också känna till och kunna använda sig av
varierade metoder i språkundervisningen. Olika elever lär
sig bäst med hjälp av skiftande arbetssätt. En språklärare
bör därför kunna variera och förnya sig. God undervisning
kräver många sätt att leda och organisera undervisningen.

För att kunna inspirera måste läraren känna glädje inför sitt jobb. Att variera sin undervisning
innebär att både elev och lärare inte stannar upp i samma onda cirkel, utan nyanserar sitt sätt
att lära och lära ut. En språklektion ska kännas som en vindpust som sveper förbi, dvs man
ska ryckas med och ha roligt. Att variera terminen med enskilda övningar och planerad
undervisning från kursboken, bör ge eleven både en känsla av att följa ett tryggt mönster och
ibland få släppa loss och göra spontana, fristående övningar.

Eie Eriksson (1989:73-74) skriver sålunda om detta:

Elevens grad av motivation varierar. Lärarens
engagemang har stor betydelse för att förstärka den.
Genom att lyssna på enskilda elevers behov kan val av
innehåll och arbetssätt anpassas. Genom elevmedverkan
skapas ansvar, glädje och känsla av att lyckas.

[---]
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Inlärnings-undervisningssituationen är en kommunikativ
process. Med samtliga sinnesorgan mottar eleven en
mängd olika budskap från verkligheten, texter, läraren osv.
Hur eleven tolkar detta inflöde är avgörande för hur
hon/han förstår undervisningen.

Elever är väldigt olika och kräver stimulans på olika sätt. En del elever vill ha ett högt tempo
under lektionen, medan andra föredrar ett lugnare. Det gäller att vara lyhörd för hur gruppen
fungerar, men också på hur varje individ reagerar på undervisningsmetoden. Det tar givetvis
tid innan man känner sig själv så pass väl som lärare att man tolka alla signaler korrekt, men
det är ändå viktigt att man är medveten om dessa. Det viktigaste är att läraren engagerar sig
och försöker att lära känna och förstå sina elever så att hon/han kan uppmuntra, ställa rimliga
krav och anpassa lektionen efter deras behov.

Elever är mer eller mindre bra på de olika färdigheterna, men genom att ha ett varierat
utlärningssätt kan eleverna ta till sig den del de känner att de har lättast för. Om olika
strategier att lära sig språk skriver Ulrika Tornberg i sin bok Språkdidaktik (1997:45):

De flesta elever som läser språk anser nog att det är
viktigast att lära sig tala språket, samtidigt som de ofta
tycks hysa ett visst motstånd till det. Att använda språket
muntligt kräver en viss grad av automatiserad kunskap om
ord, fraser och språkregler. Orden och fraserna måste
åtminstone i viss utsträckning finnas till hands i samma
ögonblick som de behövs. Att tala med någon annan
kräver också att man förstår vad som sägs och att man kan
signalera på rätt sätt om man inte förstår. Att tala med
någon annan innebär emellertid dessutom att man måste ta
risker och att man inte är rädd för att göra bort sig. Eleven
måste mer eller mindre bestämma sig för att våga kasta sig
ut i den osäkerhet som begränsade språkkunskaper alltid
innebär.

I mina övningar vill jag få med den talande delen i så många förslag som möjligt för att
försöka utveckla den här delen hos mina elever. En del elever vågar ta för sig och kombinerar
gärna engelska och svenska, när de känner att de inte riktigt vet hur de ska säga. Ett delmål är
att de ska bli så pass säkra att de istället börjar omskriva de ord de inte kan på engelska istället
för att växla mellan språken.

Ulrika Tornberg skriver också om de olika färdigheternas sammanhang i kapitel 6 (1997:77):

Man brukar säga att ”höra” och ”läsa” i
språkinlärningssammanhang är s.k. receptiva färdigheter
medan ”tala” och ”skriva” är produktiva färdigheter. I
begreppet reciptiv färdighet ligger emellertid uppfattningen
att inläraren liksom bara ”tar emot” språket utan att själv
vara särskilt aktiv medan en produktiv färdighet förutsätter
en aktiv inlärare.
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Som tidigare visats på bild (fig. 1) är dessa färdigheter relaterade till varandra och beroende
av varandra. För att kunna skriva måste du kunna uttrycka dig med ord och fraser och dessa
lär du dig genom att läsa osv.
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4 LEKTIONSFÖRSLAG-RESULTATDEL 2

4.1 Jesus’ Christmas Party

• Under den här lektionen är det tänkt att du ska använda boken Jesus’ Christmas Party av
Nicholas Allan. Eleverna är 11 år och temat är jul. Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera upp ett antal bilder ur boken på OH. Ett ex. av
stencilen Find someone who… måste också kopieras upp till varje elev.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(5 min.)
* Läraren börjar att prata om temat *Eleverna "brainstormar" och säger alla 
jul och skriver ordet på tavlan i en cirk- ord de associerar med jul.
el (mind-map). Sen skriver han/hon (speaking)
ner alla ord eleverna säger.

(5 min.)
*Läraren delar ut en sk "drill-exercise", *Eleverna ställer frågorna till varandra.
med frågor om julen. (bilaga 1) (speaking)

(10 min.)
*Läraren har valt ut tio svåra ord från *Eleverna försöker gissa vad orden 
boken och skriver dem på tavlan. heter på svenska och skriver ner dem  
Han/hon förklarar orden på engelska i sina glosböcker. (dessa glosor är 
utan att avslöja dess svenska betydel- läxa tills nästa vecka och de måste 
se. kunna sätta in dem i nya meningar)

(vocabulary)

(10 min.)
*Läraren visar historien ur boken via *Eleverna lyssnar
OH-blad och läser den högt för klass- (listening)
en. (bilder och text finns på OH-blad;
bilaga 2)

(10 min.)
*Läraren delar ut vissa förvalda bilder *Eleverna jobbar i par och försöker att
av historien. lägga bilderna i rätt ordning och att 

återberätta historien för varandra.
(reading)

*Om det blir tid över låt eleverna läsa
historien högt för klassen.
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4.1.1 Resultat av Jesus’ Christmas Party

• Lektionen är provad på min slutpraktik i år 5. En ”drill-exercise” är tacksam att göra bland
unga elever just för att det inte krävs av dem att de ska formulera sig helt korrekt.
Huvudsaken är att frågan går fram och att de får ett svar. Vad jag ytterligare märkte var att
de vågade fråga mig och lyssnade noga då jag svarade. En del elever upprepade t.o.m. mitt
sätt att svara, vilket förvånade mig. När vi sedan gick vidare med övningen och fortsatte
med historien var det till en början svårt att få dem koncentrerade igen. När eleverna fick
arbeta med sina egna bilder tog det lång tid för dem att återberätta historien för varandra.

• Jag skulle nog föredra att göra den här lektionsplaneringen i en äldre klass, där eleverna
har ett större ordförråd. Att göra det i år 5 tar alldeles för lång tid, om man inte väljer att
utesluta ”drill-exercise”. 40 minuter är för kort tid om man ska hinna med alla delar.

• Ett alternativ kan vara att utesluta glosdelen och låta eleverna själva få ta ut de ord de är
osäkra på.
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4.2 The Magic Finger

• På den här lektionen är det tänkt att läraren ska använda boken The Magic Finger av
Roald Dahl. Eleverna går i år 7 och en ”listening comprehension” är inkluderad.
Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera upp frågor på lösblad till varje elev. Hon/han behöver
också ha tillgång till boken och bandet som finns till. Eleverna behöver linjerat lösblad att
skriva på.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(5 min.)
*Läraren presenterar boken The Magic *Eleverna lyssnar
Finger  av Roald Dahl för klassen. (listening)

*Läraren ger eleverna lösblad med *Eleverna läser frågorna och vänder 
frågor och instruerar dem att läsa på pappret.
frågorna och sedan vända pappret. (reading)
(bilaga 3)

(15 min.)
*Läraren sätter på bandet och spelar *Eleverna lyssnar.
 The Magic Finger . (listening)

(10 min.)
*Läraren säger åt eleverna att svara *Eleverna svarar på och diskuterar 
på frågorna från lösbladet och att frågorna.
diskutera dem i par. (speaking)

(10 min.)
*Läraren instruerar eleverna att skriva *Eleverna skriver.
en egen historia om deras eget (vocabulary, writing)
magiska finger.
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4.2.1 Resultat av The Magic Finger

• Lektionen är provad på min slutpraktik i år 7. Eleverna tyckte att det var spännande att
höra en historia på band- annat än från den vanliga läroboken! Att de sedan fick svara på
frågor gjorde att de var tvungna att vara uppmärksamma under hela övningen. Den svåra
övningen var att skriva en egen historia om ett magiskt finger. Många elever hade svårt att
släppa den tidigare historien och gjorde sin egen nästan identisk med den de hört av

      R. Dahl.

• Ett alternativ är att läraren kan välja att göra det hela lite mer spännande genom att låta
eleverna först se bokens framsida och gissa vad den handlar om, innan man går in på
innehållet.
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4.3 Excuses, Excuses!

• På den här lektionen kommer eleverna att få använda sig av en stencil där de ska lägga
meningar i rätt ordning för att få det rätta flytet i sin läsning. Eleverna går i år 6 och
övningen heter Excuses, Excuses! Lektionen tar ungefär 30 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera upp stencilen på OH och på vanligt papper.
Meningarna på det vanliga pappret klipps sedan isär och läggs i ett kuvert e.d.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(30 min.)
*Läraren sätter på OH:n och visar *Eleverna lyssnar och läser högt efter
Excuses, Excuses! (bilaga 4) Han/hon läraren. Därefter jobbar de i par med
läser meningarna högt en efter en och att lösa uppgiften.
eleverna får läsa högt efter. Sen instru- (listening, speaking)
eras eleverna att de ska jobba i par och
att varje par får varsitt ex av stencilen,
där meningarna är isärklippta och ska
läggas i ordning.

*Läraren låter eleverna hjälpa till att *Eleverna får läsa upp sin version av
lägga den rätta lösningen på OH:n, historien högt för de andra kamraterna.
så att alla kan vara med och se. (reading)
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4.3.1 Resultat av Excuses, Excuses!

• Lektionen är provad på min slutpraktik i år 5. De tyckte att den var ganska krånglig och
det tog lång tid innan de hittade nyckelorden och fick ordning på meningarna. Ett tips man
kan ge dem är att de läser meningarna högt för varandra; då brukar det klarna.

• Det viktiga med den här övningen är att man som lärare försöker att få eleven att förstå att
en dialog eller text ofta innehåller nyckelord, vilket gör att samtalet eller texten får en
naturlig följd:
Ø There was…
Ø So the headmaster…
Ø And a voice said…
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4.4 Femrading

• Under den här lektionen är det tänkt att eleverna ska få lära sig att skriva en enkel dikt
med endast några få meningar på engelska. Syftet är att de ska få se att det kan vara enkelt
att skriva en dikt, även på engelska. Eleverna går i år 6 och dikten ska handla om dem
själva. Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder lektionen med att skriva upp fem meningar på engelska på OH. De ska
börja med orden: I am, I have, I like, I wish och I love. På en andra OH skriver denne
sedan bara dessa ”börjor”. Eleverna behöver linjerat lösblad att skriva på. Färgkritor och
färgat papper behövs för att skriva dikten på.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(20 min.)
*Läraren har förberett en dikt med att *Eleverna lyssnar.
skriva upp fem meningar i förväg, som (listening)
börjar med orden:
I am…, I have…, I like…, I wish…, I love..

(bilaga 5). Han/hon läser upp 
den högt för klassen.

*Läraren sätter sedan på OH:n och *Eleverna ger förslag på fortsättningar.
visar eleverna hur meningarna ska (speaking, vocabulary)
börja. (bilaga 6) Läraren frågar efter
förslag på fortsättningar och påpekar
att meningarna ska vara personliga
med deras eget namn överst.

*Innan läraren delar ut lösblad instru- *Eleverna lyssnar.
eras eleverna att de först ska skriva (listening)
en kladd, läsa igenom, rätta eventuella
fel INNAN de skriver dikten med fin
handstil  på ett färgglatt papper.

(20 min.)
*Läraren delar ut lösblad och låter *Eleverna börjar att skriva.
OH:n stå på som mall. (writing)

*Om det blir tid över låt eleverna läsa
upp sina dikter högt för klassen.

(reading)
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4.4.1 Resultat av Femrading

• Lektionen är provad på min slutpraktik i år 5 och eleverna tyckte att det var roligt. De blev
väldigt uppspelta när de skulle ”brainstorma” och hitta på meningar. När de upptäckte att
de får göra meningarna hur långa som helst, blev det genast lättare för dem.

• Det är alltid viktigt att eleverna får prova sig fram med olika meningar innan de skriver
ner sin slutprodukt. De elever som känner sig osäkra på vad de ska skriva får då många
olika alternativ att välja mellan. Risken är annars att meningarna blir torftiga och
fantasilösa. Dessutom vill jag poängtera att meningarna inte behöver vara korta.
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4.5 Your Way

• På den här lektionen är det tänkt att eleverna ska få lära sig att utifrån en bild skriva en
berättelse om vad de tror händer på bilden. Syftet är att de ska öva fri skrivning på
engelska för att träna upp sitt ordförråd, men också flytet i skrivandet. Eleverna går i år 6.
Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera upp bilden på OH. Eleverna behöver linjerat lösblad.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(10 min.)
*Läraren sätter på OH:n och visar en bild *Eleverna får "brainstorma" och säga vad
på en pojke och hans mamma. Läraren de tror har hänt på bilden.
döljer frågorna till en början.(bilaga 7) (speaking, vocabulary)
Han/hon frågar på engelska: "Tell me 
what you see? How do they feel?" osv.
(Läraren gör en mind-map på tavlan och 
låter eleverna bestämma vad som ska 
stå i mitten och runt om)

(25 min.)
*Läraren instruerar eleverna att göra en *Eleverna börjar att skriva.
egen berättelse om vad som har hänt. (writing)
Läraren visar frågorna på OH:n och 
säger att de som vill kan använda frågor-
na som hjälp ifall de inte kommer på vad
de ska skriva.

(5 min.)
*Läraren ber någon av eleverna att läsa *Eleverna läser upp sina berättelser högt.
upp högt vad de har skrivit/eleverna får (reading)
läsa högt för varandra i par.
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4.5.1 Resultat av Your Way

• Lektionen är provad på min slutpraktik i år 7 och jag fick många fina historier. En del
elever tyckte att den här övningen var ganska löjlig, bara för att den handlar om känslor.
Det märktes tydligt bland de killar som tyckte det, eftersom deras berättelser blev torftiga
och skrevs i dialogform- i stället för att försöka beskriva känslorna i ”berättelseform”. Det
var lättare för tjejerna att försöka att sätta sig in i pojkens eller flickans känslor och skriva
om dem. Att jag skriver pojkens eller flickans känslor är för att några av eleverna under
”brainstormingen” faktiskt påpekade att det lika gärna kunde vara en flicka, tills jag
visade stödfrågorna.

• Jag har även provat lektionen under min tid som lärare och det jag fann viktigast är att
eleverna måste få ”brainstorma” en hel del inför bilden innan de börjar skriva. Ju mer
information eleverna får kring bilden, desto mer fantasi blir det sedan i berättelsen.
Framförallt nu när jag kan jämföra sjuan och åttan kan jag med säkerhet säga att
”brainstormingen” är a och o för den här övningen.
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4.6 Fantastic Mr Fox

• Under den här lektionen ska eleven tillsammans med en kompis försöka lista ut i vilken
ordning ett antal bilder kommer (sequencing) och sedan utifrån dessa berätta på engelska
vad det är för handling. Bilderna kommer från boken Fantastic Mr Fox av Roald Dahl.
Eleverna går i år 6. Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera upp bilder och sedan klippa isär dem och lägga i
kuvert e.d. Eleverna behöver dessutom linjerat lösblad att skriva berättelsen på.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(5 min.)
*Läraren visar bokens framsida för *Eleverna gissar.
eleverna och de får gissa vad den hand- (speaking)
lar om och vilken titel den har.

*Läraren läser sedan på baksidan av *Eleverna fortsätter att gissa.
boken vad den handlar om. (speaking)

(25 min.)
*Läraren delar upp eleverna i par och ger *Eleverna börjar att arbeta.
varje par en hög med bilder (bilaga 8), (writing, vocabulary)
som de ska lägga i rätt ordning och sed-
an göra en historia på engelska av.
Läraren delar dessutom ut lösblad som
 eleverna kan skriva på.

(10 min.)
*Läraren låter ett antal par läsa upp sin *Eleverna redovisar sin sekvens.
sekvens och berätta om vad som händer (speaking)
på bilderna på engelska och varför de valt
just den ordningen på bilderna.  
(alternativ finns)
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4.6.1 Resultat av Fantastic Mr Fox

• Den här övningen är ganska avancerad och jag skulle rekommendera att läraren väljer ut
ett antal bilder (ca åtta stycken) av de tolv som finns och låter eleverna arbeta utifrån
dessa. Jag prövade att använda alla tolv bilderna i år 9 och de tyckte att övningen var
ganska krånglig, framförallt att lägga bilderna i rätt ordning och sedan att få historien att
stämma överens.

• Ett alternativ skulle kunna vara att tillsammans på OH diskutera fram den bästa ordningen
och utifrån den låta varje elev berätta ruta för ruta vad som händer.

• Några av bilderna går att ha på olika ställen, så det finns ingen direkt rätt lösning.
Eleverna har en tendens att vara lite för fixerade vid att ha den rätta lösningen, istället för
att försöka skriva en berättelse som stämmer med bilderna, även om de valt en egen
ordning.

• Förslag på ordning av bilder: 9, 8, 6, 7, 2, 10, 3, 1, 11, 4, 12, 5
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4.7 The Lion and the Mouse

• Under den här lektionen är det meningen att eleven ska få chans att genom muntlig
aktivitet återberätta en historia som han/hon tidigare hört. Historien heter The Lion and the
Mouse. Eleverna går i år 6. Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder lektionen med att göra två pappersfigurer eller liknande i form av ett
lejon och en mus. Dessutom behövs ett litet nät (ca 1dm2). Historien The Lion and the
Mouse kopieras upp och klipps isär vid markeringar.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(10 min.)
*Läraren spelar upp The Lion and the *Eleverna tittar och spelar sedan upp
Mouse (bilaga 9) med pappersfigurer teatern.
utan att säga något. Hon/han tar sedan (listening)
fram två elever, som får spela upp 
samma teater med hjälp av texten som 
läraren läser högt.

*Läraren byter ut eleverna mot två nya, *Eleverna spelar och läser.
som får spela och ytterligare två, som får (reading)
läsa upp historien.

(20 min.)
*Läraren delar ut historien isärklippt och *Eleverna pratar fram en lösning.
låter eleverna jobba fyra och fyra med att (speaking)
 lägga dialogen rätt.

(10 min.)
*Läraren låter eleverna komma fram och *Eleverna spelar.
spela upp dialogen inför klassen. (speaking)
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4.7.1 Resultat av The Lion and the Mouse

• Den här lektionen provade jag under min praktik den andra terminen på lärarutbildningen
i år 6 och det fungerade bra. Eleverna tyckte att det var kul, även fast att man kan tycka att
övningen är lite väl larvig. Det viktiga är att få eleverna att läsa dialogen med inlevelse-
DÅ blir det roligt. Har väl spänningen släppt tycker eleverna att det är roligt att vara lite
löjlig.

• Den här övningen kan också vara ett roligt sätt att ta bort dramatiken bakom att stå inför
klassen och prata. Har eleverna någonting i handen trollar man bort fokuseringen på
eleven själv.
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4.8 Medical Marvel och Excuses, Excuses!

• Under den här lektionen kommer eleverna att få använda sig av en stencil, där de ska
skilja ut två historier och sedan lägga meningarna i rätt ordning, för att se att en dialog har
en röd tråd och att den följer ett visst mönster av inledningsord. Eleverna går i år 7 och
övningen heter Medical Marvel och Excuses, Excuses! Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren behöver förbereda en OH-kopia på meningarna och ett ex isärklippt till varje par
elever.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(30 min.)
*Läraren sätter på OH:n och visar *Eleverna lyssnar och läser högt efter
Medical Marvel och Excuses, Excuses! läraren. Därefter jobbar de i par med
(bilaga 10) Han/hon läser meningarna att lösa uppgiften.
högt en efter en och eleverna får läsa (listening, speaking)
högt efter. Sen instrueras eleverna att de 
ska jobba i par och att varje par får var-
sitt ex av stencilen där meningarna är 
isärklippta och ska läggas i ordning.

(10 Min)
*Läraren låter eleverna hjälpa till att *Eleverna får läsa upp sin version av
lägga den rätta lösningen på OH:n så historien högt för de andra kamraterna.
att alla kan vara med och se. (reading)
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4.8.1 Resultat av Medical Marvel och Excuses, Excuses!

• Den här lektionen provade jag på min slutpraktik i år 7 och år 8 och den fungerade bra.
Eleverna i år 7 behövde dock hela tiden på sig att lösa uppgiften, medan år 8 klarade av
den på kortare tid.

• Det gäller att vara väldigt tydlig i sina instruktioner i den här övningen eftersom eleverna
ska skilja ut två dialoger. Eleverna tror på en gång att dialogerna måste vara lika långa
(den ena har fyra meningar och den andra sex) och kan då missa poängen med att en text
är uppbyggd med vissa nyckelord:
Ø There was a…
Ø So the headtecher…
Ø And a voice…
Dessutom är det viktigt att eleverna förstår vad dialogen handlar om eftersom det finns en
poäng i historierna, som de annars lätt missar.
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4.9 Can I see your ticket, please?

• Under den här lektionen ska eleverna utifrån bildsekvensen Can I see your ticket, please?
skriva en berättelse/dialog om vad som händer. När de är klara får de öva på sina repliker
och sedan framföra skådespelet inför publik. Eleverna går i år 7. Lektionen tar ungefär 40
minuter.

• Läraren måste förbereda kopior av bildsekvensen och dessutom be eleverna ta med sig
sina skolväskor e.d.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(30 min.)
*Läraren delar ut varsin kopia av bildse- *Eleverna diskuterar och skriver.
kvensen (bilaga 11) till varje par elever Därefter övar de med rekvisita.
och låter dem titta på bilderna. Han/hon
instruerar dem sen att skriva ner vad (speaking, writing, vocabulary)
som händer och den dialog som sker.
När de är klara får de öva på att spela
upp bildsekvensen.

(10 min.)
*Läraren ber eleverna spela upp sin *Eleverna spelar
egna version. (speaking)
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4.9.1 Resultat av Can I see your ticket, please?

• Den här planeringen provade jag både i en sjua och i en nia. Resultaten blev olika
eftersom jag insåg att svårighetsgraden måste vara högre i nian.

• I sjuan gick det som planerat. Eleverna fick själva välja om de ville göra uppgiften i par
eller med fler än två. De som gjorde uppgiften i par fick hela tiden vara med och prata,
medan de som gjorde uppgiften med fler hade ett par som talade och någon eller några
som enbart kommenterade.

• I nian ville jag göra uppgiften annorlunda och eleverna fick då i stället sitta enskilt och
skriva en berättelse om bilderna. En dialog skulle finnas med i berättelsen och dessutom
hade jag skrivit dit tio ord i marginalerna på papperet. Dessa tio ord skulle eleverna
försöka få med i berättelsen. Jag valde endast ord på måfå och det blev följande:

1. roses
2. girlfriend
3. moon
4. rocket
5. passport
6. honeymoon
7. train
8. suitcases
9. explosion
10. paper

Eleverna tyckte att uppgiften blev klurig, men många fick igång fantasin efter en stund
och skrev riktigt bra historier. De som ville fick läsa upp vad de skrivit.
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4.10 Draw, guess and run!

• Under den här lektionen tränar eleven sitt ordförråd för att det ska bli så snabbt och
effektivt som möjligt. Övningen kallas Draw, guess and run. Eleverna går i år 4.
Lektionen tar ungefär 20 minuter.

• Läraren förbereder med att skriva ner engelska ord, som eleverna haft som glosor, på små
lappar.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(20 min.)
*Läraren delar upp eleverna i två lag och *Eleverna gissar så snabbt de kan.
instruerar dem att en från varje lag (speaking, vocabulary)
springer fram till läraren och får se en 
glosa, som ska ritas på tavlan. De andra 
eleverna i laget ska så snabbt som möjligt
gissa den rätta engelska glosan.
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4.10.1 Resultat av Draw, guess and run!

• Den här övningen provade jag på min slutpraktik i år 4. Övningen är ett jättebra sätt att
öva in glosor på och eleverna tycker dessutom att detta är jättekul. Att kombinera lek med
glosförhör är ett bra sätt att engagera elever i inlärandet. Tiden går naturligtvis att variera.

• Den här övningen går även att göra med elever i år 7. De har fortfarande leksinnet kvar
och eftersom man i sjuan jobbar med ord som bl. a. har med kläder och utseende att göra
går det att illustrera dessa ord.
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4.11 Who owns the Zebra?

• Under den här lektionen är det meningen att eleven utifrån de tips han/hon får ska försöka
att lista ut svaret på de två frågor som ställs längst ner på stencilen Who owns the zebra?.
Eleven måste analysera och utesluta, vilket ställer kravet på eleven att denne läser
instruktionerna mycket noga. Eleverna går i år 7. Lektionen tar ungefär 20 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera ett ex. till varje elev. Eleverna får dessutom varsitt
blankt papper att kunna rita och skriva på. Färgkritor behövs och även lexikon.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(15 min.)
*Läraren delar ut ett ex. av Who owns *Eleverna börjar att arbeta och får slå 
the zebra?  (bilaga 12) till varje elev upp de ord de inte kan.
och dessutom ett blankt papper. Läraren (vocabulary, reading)
instruerar eleverna att de ska lista ut
svaren på de två frågor som står längst
ned på stencilen med hjälp av det blanka 
pappret, som de får rita och skriva på.

(5 min.)
*Läraren ber någon av eleverna att *Eleven redovisar muntligt.
svara på frågorna och berätta hur varje (speaking)
hus "ser ut".
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4.11.1 Resultat av Who owns the Zebra?

• Den här övningen gick inte alls hem i den här åldern eftersom den var alldeles för svår. I
stället prövade jag den i år 9 och efter att uttryckligen ha sagt att man helst ska försöka att
rita i samband med övningen, lyckades framförallt tjejerna att lista ut vem som äger
zebran. Det rätta svaret är japanen.
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4.12 Tourist!

• Under den här lektionen får eleven själv ta reda på uppgifter om ett nordiskt land och
översätta till engelska. Därefter får han/hon öva på att berätta om sig själv utifrån dessa
uppgifter. Eleverna går i år 7. Lektionen tar ungefär 40 minuter.

• Läraren förbereder med att dela ut linjerade lösblad till eleverna att skriva på. Hon/han
måste också kopiera upp ett ex. av stencilen till varje par elever. Eleverna måste dessutom
ha tillgång till uppslagsverk, internet och lexikon.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(10 min.)
*Läraren skriver upp ordet "tourist" på *Eleverna "brainstormar".
tavlan i en mind-map och frågar eleverna (speaking)
om förslag på frågor man kan tänkas 
ställa som turist. 

(20 min.)
*Läraren instruerar sedan eleverna *Eleverna skriver och letar fakta som de
att de ska jobba i par och att den ena översätter till engelska. Sen övar de på 
ska välja ett nordiskt land och den andra dialogen muntligt.
ska vara en turist från England. (writing, vocabulary, speaking)
Läraren delar ut ett ex. av stencilen 
(bilaga 13) till varje par elever.
Medan "engelsmannen" formulerar
 frågor får den andra eleven leta
reda på fakta om det nordiska land 
denne valt. När de är klara får de till-
sammans jobba fram en dialog som de
kan framföra inför klassen.

(10 min.)
*Läraren ber några av eleverna att *Eleverna redovisar.
framföra sina dialoger inför klassen. (speaking)
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4.12.1 Resultat av Tourist!

• Under min slutpraktik i år 7 fick jag tillfälle att prova den här lektionen. Det viktiga här är
att se till att eleverna inte lägger ner för mycket tid på att samla material om landet, utan
att istället försöka fokusera sig på ett fåtal fakta som de ska försöka att konversera om. Jag
lät mina elever välja vilket land de ville och det slutade med att en del inte lyckades hålla
tidsramen utan fick redovisa vid ett senare tillfälle.

• För övrigt är uppgiften annars ganska rolig eftersom man kan använda sig av Internet och
söka efter uppgifter om landet.
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4.13 Animals

• Under den här lektionen är det meningen att eleven ska använda sin fantasi och utifrån den
skriva en historia. Eleverna går i år 6. Lektionen tar ungefär 20 minuter.

• Läraren förbereder med att kopiera upp en stencil med olika djur till varje elev. Eleverna
måste också ha tillgång till linjerat papper.

Lärarens aktivitet Elevens aktivitet

(10 min.)
*Läraren ger varje elev en stencil *Eleverna väljer och skriver.
(bilaga 14) och ber dem att enskilt (writing, vocabulary)
välja ett djur, under tystnad, som de 
skulle vilja vara för en dag. Låt dem 
tänka en stund och be dem sedan  
skriva några meningar om deras dag och
deras tankar, som detta djur.

(10 min.)
*Läraren ber eleverna läsa upp historien *Eleven läser och redogör.
högt och dessutom redogöra för varför (reading, speaking)
de valt just detta djur.
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4.13.1 Resultat av Animals

• Under min slutpraktik fick jag tillfälle att prova den här lektionen. Istället för att ge
eleverna en stencil valde jag att låta dem själva ”brainstorma” vilka djur de kunde på
engelska och därefter utifrån tavlan välja ett djur de ville skriva om. Då dessa elever gick i
år 8 och var vana vid att skriva, tog lektionen lite längre tid. De höll på i ungefär 40
minuter om man inkluderar att de sedan fick läsa upp sina historier högt i klassen.

• Några av eleverna tyckte att det var ”lite töntigt” att skriva en berättelse om att man skulle
föreställa ett djur, men de flesta jobbade ändå bra och skrev ganska bra historier. Det
märktes att de elever som tyckte att uppgiften var ”töntig” var också de som inte kunde
fantisera ihop speciellt mycket. Deras historier blev torftiga och handlade mest om att
djuret tänkte på mat, medan andra elever kunde skriva om en fågels upplevelse när dess
bo blev nerrivet eller en spindel som smider planer för att fånga en fluga.
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5 RESULTATDISKUSSION

De flesta av de lektionsplaneringar jag gjort har gått att genomföra. Jag har lyckats hålla de
ungefärliga tidsramarna och jag har till varje förslag skrivit till en kommentar om vad
resultatet blivit. Vad gäller bearbetning och mitt mål med tre aktiviteter har jag lyckats i de
flesta fall.
   Under min praktik upptäckte jag att undervisningstiden i engelska varierade från 20 minuter
till 40 minuter och därför har jag olika tidsramar på de olika tipsen. Jag vill också reservera
mig för att tiderna är ungefärliga. Alla klasser är olika och jag vet att det är svårt att kopiera
lektioner och därför vill jag poängtera att dessa lektioner är förslag och går naturligtvis att
variera.

Lektionsförslaget Jesus’ Christmas Party är en lektion som innehåller många övningar och
därför nästan alla fem aktiviteter (förutom writing). Här får eleverna chans att lyssna, tala,
använda sitt ordförråd, men också att skriva. Det blir också en del rörelse i klassrummet, då
eleverna måste gå runt och ställa frågor till varandra. Detta tycker de dock är kul.
   Boken kan vara krånglig att få tag i, men den är väldigt trevlig. Det är ett bra sätt att få in
litteratur på engelska i klassrummet, men även att låta eleverna höra en annorlunda historia
om jesusbarnet.

Roald Dahl är en känd författare, som har skrivit många roliga ungdomsböcker och The
Magic Finger är en av dem. I detta förslag ska eleverna lyssna på en ”listening
comprehension” och sedan svara på frågor. Detta är ett bra inslag av hörövning av annat slag
än den man är van att höra från kursboken, där upplägget oftast brukar vara detsamma. Här
finns alla fem aktiviteter med.
   Att ta med ungdomsböcker in i klassrummet är också ett bra sätt att visa elever litteratur
som de kanske annars inte skulle uppmärksamma. Många elever tycker att det är svårt att
spontant gå in i ett bibliotek och hitta en bok. De behöver vägledning och lite tips för att veta
var de ska börja att leta.

I övningen efter ska eleverna lägga i ordning meningar för att bilda en dialog, som kallas
Excuses, Excuses! Här finns endast tre aktiviteter med (listening, speaking och reading). Det
är meningen att eleven ska fundera ut i vilken ordning meningarna kommer och vad det är
som gör att det blir en röd tråd i en berättelse. Vilken mening känns bäst att inleda med?
Vilken mening passar bäst som slut och kan därmed uteslutas från de andra tills en bra
ordning har hittats till de övriga meningarna?
   Som lärare får man gå runt och ge de elever hjälp, som tycker att den här typen av övningar
är svåra. Uteslutningsmetoden är ett sätt; läsa högt för varandra för att få ett sammanhang ett
annat.

Skriva dikter är något som många elever jag har mött har uppfattat som trist. De tror att det
innebär att skriva om kärlek, att det måste rimma och är svårt. När eleverna får göra en
femrading, upptäcker de att en dikt kan se ut på många olika sätt och att den absolut inte
behöver rimma.
Alla fem aktiviteter finns med då de lyssnar, ger förslag, använder sitt ordförråd, skriver och
sedan redovisar genom att läsa upp sin egna dikt. Alla varianter kan här förekomma eftersom
eleverna är helt fria att välja hur de ska fortsätta sina ”börjor”.
   Att inleda lektionen med att visa hur en femrading skulle kunna se ut, hjälper de elever som
tycker att uppgiften är svår.
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Your Way kräver att eleven kan tolka innehållet i en bild. Tillsammans med eleven försöker
läraren att få fram så mycket information ur bilden som möjligt, för att ge eleverna kött på
benen till den lilla berättelse de sedan ska skriva. ”Brainstorming” är därför en bra övning, för
alla får en chans att yttra sig och i detta sammanhang finns det inga rätt eller fel. Speaking,
vocabulary, writing och reading finns med som aktiviteter i den här övningen.

”Sequencing” är ett sätt att utifrån innehållet lägga bilder efter en viss ordning. Fantastic Mr
Fox innefattar tolv bilder som i ”rätt” ordning bildar en handling med början och slut. Tre
sinnen aktiveras (ej listening och reading). Här måste eleverna titta på detaljer i bilderna och
tillsammans diskutera fram vilken ordning bilderna ska ha. Därefter ska de skriva en
berättelse utifrån bilderna.
   Att använda alla tolv bilderna var komplicerat för eleverna och jag valde att utesluta fyra,
för att göra övningen lättare. Det finns ingen mall för i vilken följd bilderna exakt måste ligga,
men detaljer i bilderna talar mycket för att en viss ordning krävs. Det är viktigt att eleverna
förstår att övningen går ut på att skriva en berättelse, inte vilken sekvens som är rätt eller fel.

För en teaterapa kan The Lion and the Mouse vara en riktigt rolig övning. Den tar bort
fokuseringen på eleverna till spelet och dessutom får de stå framme vid tavlan. Jag har inte
prövat det här förslaget på år 7-9, för jag tror att de kommer att uppfatta den som fjantig. I år
6 var den däremot mycket uppskattad. Eleverna lyssnar och läser, men får framförallt prata i
den här övningen. Historien är underhållande och med hjälp av dockorna lockar det till en del
skratt.

Medical Marvel och Excuses, Excuses! är en variant på lektionsförslag 4.3. Övningen är
densamma, men nu finns det två historier sammanblandade. Detta gör det svårare för eleven
att inte bara få ihop meningarna i rätt ordning, utan också att separera dem till två. Ett första
infall eleverna får är att dialogerna har lika antal meningar, vilket de sedan upptäcker inte är
fallet. Här finns tre aktiviteter representerade: listening, reading och speaking.
   Historierna har dessutom en slutkläm, som en del elever förstår. Har man inte lagt
meningarna i rätt ordning förlorar man poängen.

Att variera en övning beroende på vilken klass man har är ett måste. Can I see your ticket,
please? går att dramatisera i år 7. I år 9 gjorde jag övningen lite svårare och lade till och tog
bort moment för att den skulle passa gruppen. I stället för att dramatisera fick år 9 tio ord
(som jag valt ut) att väva in i berättelsen. Dessutom skulle det finnas en dialog, som förde
handlingen framåt. Tre aktiviteter finns representerade (speaking, writing och vocabulary).
Som fjärde aktivitet kan man ta med reading och låta eleverna presentera sin dialog inför
klassen.

Att få röra sig i klassrummet kan ibland vara skönt för eleverna då de sitter mycket under
teoretiska ämnen. I Draw, guess and run! får de ett ord, springer fram till tavlan och ritar,
medan klassen ska gissa vilket ord det är. De flesta tycker att det här roligt och förknippar
denna övning med lek. Här stimuleras endast speaking och vocabulary, men det är ett bra sätt
att träna elevens ordförråd på, för de tycker oftast att det här är väldigt roligt. Tävling sporrar
många elever och eftersom hela klassen deltar blir ”förhöret” inte så strikt och allvarligt.
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Who owns the Zebra? är ett lektionsförslag som kräver att eleven funderar en hel del.
Förslaget kan för yngre elever vara ganska svårt. Det bästa sättet är att rita de olika detaljerna,
för att man ska kunna utesluta och passa in. Eleven måste också vara koncentrerad eftersom
denne ska följa en instruktion på engelska, vilket är relativt krångligt. När övningen är färdig
ska eleven redovisa muntligt. Här tränas aktiviteterna vocabulary, reading och speaking.

Att göra arbeten om länder är inte speciellt ovanligt i engelskan, men att dramatisera kring ett
är inte lika vanligt. I Tourist! ska eleverna sammanställa typiska turistfrågor och ta reda på
fakta om ett nordiskt land och sedan tillsammans genomföra en dialog där den ene är från
England och den andre är från t. ex. Danmark. Här måste eleven fundera ut vilka frågor som
är typiska för en turist. Vad måste jag ta reda på om ett land som kan intressera en turist osv?
Här tränas eleven på att prata, skriva och öva sitt ordförråd.
   Naturligtvis behöver man inte välja ett nordiskt land, utan vill man få in de brittiska
länderna naturligt i undervisningen, kan man välja att göra frågor omkring dem. Här kan man
även få in datorn som en naturlig del av undervisningen. Att söka på internet är ett utmärkt
sätt att få information om länder.

Många barn är visuella och att använda sig av ”brainstorming” stimulerar inte bara ögat utan
även ordförrådet. När man gör övningen Animals får eleverna säga så många djur de kan på
engelska. Man kan få otroligt många svar och hela tavlan blir till sist fylld. ”Brainstorming” är
något som elever ofta tycker är roligt för här går det inte att göra fel (som jag nämnt tidigare).
Alla förslag är tillåtna och eleverna skulle kunna fortsätta hur länge som helst.
   Att sedan fortsätta med att skriva en berättelse om ett djur var inte lika roligt. Eleverna har
svårt att tänka sig hur ett djur kan tänkas känna och tänka, men en del historier blev till slut
riktigt bra. Här är det viktigt att gå runt i klassrummet och ge förslag för att få eleverna att
komma igång. Fyra aktiviteter finns med, förutom listening.

Eftersom det har tagit lång tid att slutföra mitt arbete, har jag haft tid att fundera över det.
Efter att ha använt lektionsförslagen, har jag faktiskt fått den nytta av arbetet som jag från en
början tänkt. Jag har vid ett flertal tillfällen fått vikariera för andra klasser än mina egna i
engelska och då har det varit ett ypperligt tillfälle att använda några av mina förslag. Som jag
skrev tidigare så är det svårt att genomföra en likadan lektion i olika klasser, men jag kan
påstå att när det gäller dessa förslag, så har det faktiskt varit möjligt att göra övningarna utan
större förändringar. Åldern spelar naturligtvis stor roll. Äldre elever har större ordförråd och
kan uttrycka sig lättare, men å andra sidan vågar de inte släppa loss sin fantasi. De yngre
eleverna vågar hitta på, fantisera och fråga, men har inte alltid förmågan att uttrycka sig. För
dem är det frustrerande att hela tiden behöva slå i lexikon och få tre olika förklaringar för ett
ord, men de får samtidigt lära sig att det är så det fungerar tills man kan tillräckligt många ord
för att klara sig på egen hand.

Att få med så många aktiviteter som möjligt var mitt mål med mina planeringar och teoretiskt
har det fungerat. I praktiken är det inte alltid lika lätt. Eftersom alla elever är olika är det svårt
att få alla att aktivera sig. Trots att alla aktiviteter finns där betyder det inte att alla elever tar
för sig eller får chansen att delta.
   Om man går in på hur lektionsförslagen såg ut i praktiken, var det två som inte riktigt gick
att genomföra som tänkt. Dessa var Draw, guess and run och Tourist!. Som det går att se på
min kommentar efter lektionerna är det i den första endast två aktiviteter och i den andra är
tiden den stora boven. För övrigt fungerade lektionsförslagen bra, med lite ändringar efter
ålder och behov.
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Litteraturdelen var den svåra biten, men till slut hittade jag en del böcker som passade den
undersökning jag gjort. Wright, Betteridge and Buckby, Games for Language Learning.
Cambridge, 1984, visade sig vara en mycket bra bok med många bra lektionsförslag som man
kan ha nytta av. Till min förvåning var upplägget ganska lika, så det kändes skönt att få mina
lektionsplaneringar “bekräftade”. Att ha en mall för en lektion är väldigt praktiskt, speciellt
när man läser till lärare eller precis har börjat att jobba som en. Att planera lektioner övar man
en del på under praktiken och då får man också mycket hjälp och tips av erfarna lärare. Men
att planera lektioner som undervisande lärare tar mycket tid och behöver tänkas igenom en
eller två gånger.
   Den övriga litteraturen har främst handlat om den pedagogiska delen och då framförallt om
de olika aktiviteter jag diskuterat tidigare. Färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna är ett
måste i en språkundervisning, då man sedan i år 9 måste sätta betyg efter vissa kriterier.
Eleverna måste under hela sin skolgång övas i dessa färdigheter, för att de ska få en så
adekvat utbildning som möjligt. Att en lektion ska fånga elevens intresse är uppenbart då man
läser dessa böcker, men det är inte enbart att fånga det som är viktigt. Ännu viktigare är att
hålla fast vid det intresset så att det inte falnar, utan att eleven känner att han/hon faktiskt gör
framsteg och vill lära sig mer.
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BILAGOR

Bilaga 1 Find someone who…
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Bilaga 2 Jesus’ Christmas Party
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Bilaga 3 The Magic Finger
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Bilaga 4 Excuses, Excuses!
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Bilaga 5 Femrading
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Bilaga 6 Femrading
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Bilaga 7 Your way
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Bilaga 8 Fantastic Mr Fox
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Bilaga 9 The Lion and the Mouse
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Bilaga 10 Medical Marvel och Excuses, Excuses!
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Bilaga 11 Can I see your ticket, please?
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Bilaga 12 Who owns the zebra?
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Bilaga 13 Tourist!
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Bilaga 14 Animals


