Good Stuff GOLD A
PROVLEKTION: World Wide English
Följande provlektion är ett utdrag från Good Stuff GOLD A. Kapitlet heter World
Wide English och handlar om ungdomar från olika engelsktalande länder. Lektionen består av:
•
•
•

Sidorna 25-30 ur Teacher’s Guide
Sidorna 4-6 ur textbook
Sidorna 4-5 ur workbook

Så här kan du arbeta med provlektionen
1. Läs igenom sidorna 25-30 ur Teacher’s Guide samt titta på sidorna ur textoch workbook och gör eventuella förberedelser.
2. Kopiera sidorna från text- och workbook så att alla elever har text och
övningar.
3. Följ upplägget från Teacher’s Guide.
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World Wide English

World Wide English
Detta kapitel handlar om var i världen engelska talas med fokus på några för
eleverna mindre kända städer. Här finns också en sida med engelska ord som
ofta används i svenskan, kanske utan att vi tänker på att det rör sig om engelska ord.

Introducera kapitlet
Börja med att fråga hur eleverna kommer i kontakt med engelska förutom i
skolan. TV, internet, filmer, musik, kontakt med engelsktalande? Vilka engelskspråkiga länder har eleverna besökt?
Förklara termen ”förstaspråk”. Låt eleverna ge exempel på länder där
engelska är förstaspråk.
Varför har engelska blivit så utbrett i världen? Information om Storbritannien som världsmakt finns under rubriken Fakta här nedan.

World Wide English
English Words in Swedish
Andra media i undervisningen
Sånger
UR och SLI
Test
Facit test
Evaluation Sheet

English-speaking Cities
Berätta att texten handlar om städer, kända och något mer okända, där engelska talas. Låt eleverna ge exempel på städer där engelska talas.

Lektionstips
Lyssna och läs texten tillsammans. Vi föreslår att eleverna därefter i en atlas
letar reda på var de städer som nämns i texten finns. Låt dem sedan i mindre
grupper beskriva läget och om staden är en huvudstad, hjälp dem komma
igång med ett exempel. (London is the capital of Great Britain, it is situated
in the south-east of England on the river Thames.)
Låt sedan eleverna arbeta med övningarna i Workbook.
Tanken med övningarna D1 och D2 är att eleverna ska leta upp något
som intresserar dem i den stad de valt. De behöver inte leta fakta utan snarare fundera på vad de skulle vilja göra om de var turister i staden. Om eleverna skulle vilja välja någon engelskspråkig stad som inte nämns i texten är
det förstås fritt fram.

Fakta
Idag talas engelska som förstaspråk av cirka 330 miljoner människor.
Engelska som andraspråk talas av 350 miljoner till en miljard människor,
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World Wide English

siffrorna här är osäkra. Engelska är världens mest spridda språk och fungerar i många delar av världen som lingua franca, ett internationellt hjälpspråk för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
Brittiska imperiet (the British Empire) var tidigare den officiella benämningen på Storbritanniens kolonialvälde. Det var ett globalt system av kolonier och andra territorier som lagts under den brittiska kronan och statsapparaten mellan 1600-talet och 1900-talet. På sin höjdpunkt var imperiet det
näst mest omfattande som någonsin funnits, näst Mongolväldet, samt världens främsta makt i över ett århundrade.
Den brittiska politiken att ge områdena i imperiet en hög grad av självstyre ledde till att imperiet under 1900-talet utvecklades till det Brittiska
samväldet (the Commonwealth of Nations), i dag enbart Samväldet (the
Commonwealth). Samväldet är i dag en frivillig sammanslutning av självständiga länder. Mer information om t.ex. Samväldesspelen (Commonwealth
Games) finns förstås att hämta på internet.

English Words in Swedish
Lektionstips
Peka på whiteboarden och fråga eleverna vad den heter på engelska. Och på
svenska, kanske vita tavlan? Skriv något av orden på s. 6 i textboken, t.ex.
coach, på whiteboarden och fråga eleverna om de använder det ordet. Vad
heter coach på svenska? Be eleverna fundera över flera engelska ord som de
använder i svenskan och skriv på whiteboarden. Hjälps åt att översätta till
svenska.
Titta tillsammans på s. 6 och fråga eleverna vilka av orden de använder.
Är det bättre att använda de engelska orden än motsvarande svenska? Varför? Varför inte?
Känner eleverna till några svenska ord som gått på export? T.ex. ombudsman/ombudswoman, lingonberry, orienteering och smorgasbord.
Läs eller lyssna sedan igenom orden tillsammans med eleverna. Därefter
arbetar eleverna med uppgifterna i Workbook. I övning A1 är det bra att poängtera för eleverna att orden ska översättas till svenska även om eleverna
använder det engelska ordet. I facit står orden ordnade alfabetiskt med det
engelska ordet först.

Extra uppgift
Snabba elever kan leta upp flera ord på engelska som används i svenskan
trots att ett svenskt ord finns. Det är lätt att hitta på internet om man söker
på just ”engelska ord i svenskan”. Eleverna gör en lista som de presenterar
för klassen, eventuellt i form av en tävling, t.ex. genom att låta fel svensk
översättning stå vid orden. Uppgiften blir att dra streck till det rätta ordet.

Fördjupning
Om eleverna är intresserade av musik och av vad texterna betyder, kan de
jämföra någon svensk låt som översatts till engelska och vice versa. Är innehållet detsamma efter översättningen? Förslag på låtar:
• Anyone of us (Stupid mistake), Gareth Gates – Något som kan hända, Mathias Holmgren.
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World Wide English

• 24 hours from Tulsa, Gene Pitney – Femton minuter från Eslöv, Östen
Warnebring.
Till detta kapitel kan man arbeta vidare med att söka information om länderna och presentera det man hittat för klassen.

Test
Till detta kapitel finns ett gemensamt test till de två texterna. I uppgift B:2 är
det kanske värt att påpeka att eleverna bör tänka sig för angående översättning av ordet fantastisk – ’fantastic’ fungerar inte eftersom det finns ett obestämt ”an” framför.

Andra media i undervisningen
Sånger
Wonderful World – Sam Cooke
An Englishman in New York – Sting
Streets of London – Ralph McTell
Waterloo Sunset – Kinks

UR och SLI
England, part 1 – En svenskproducerad undervisningsfilm som ger en allmän
men ändå god inblick i landets geografi, kultur, natur, religion och historia på
ett lättsamt och lättförståeligt sätt (talad engelska, otextad version). Vi får
bland annat veta hur det engelska språket blev ett världsspråk, vem Vilhelm
Erövraren var och varför England betraktas som Europas ”kärring mot
strömmen”. Filmen tar även upp hur det är att gå i en privatskola i England
och typiska engelska jultraditioner. Skvaller i engelsk massmedia och dess
följder är ytterligare ett exempel på vad som tas upp.
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World Wide English TEST

Kopieringsunderlag 1

Name

A Answer the questions.
1. Name at least four countries where English is spoken as a first language.
______________________________________________________________________________________
2. Name at least four cities where English is first language.
______________________________________________________________________________________

B Translate the words and write them in the correct gaps.
orkanen
troligen
befolkning
sedan
främling
berömt
fantastisk
träna

1. I don’t recognize the man. He is a __________________________ to me.
2. Sweden is an ________________________ place to live in.
3. It is important to _____________________ your English.
4. ____________________ you have heard of the Titanic.
5. Ottawa has been the capital of Canada ____________________ 1857.
6. Belfast was ____________________ for shipbuilding.
7. The ___________________ destroyed the village.
8. This is a small city with a _____________________ of only 5,000 people.

Date

C Write the correct number next to the correct translation.
1. government

7. goodie bag

___ självständig

___ blandning

2. river

8. barbecue

___ upplevelse

___ estrad

3. shipyard

9. event

___ presentpåse

___ regering

4. mix

10. coach

___ grillfest

___ flod

5. experience

11. rookie

___ nykomling

___ evenemang

6. independent

12. catwalk

___ tränare

___ skeppsvarv

D Translate the words into Swedish.
1. because of ___________________________

5. skateboard ___________________________

2. cool

___________________________

6. backup

___________________________

3. fast food

___________________________

7. lookalike

___________________________

4. explain

___________________________

8. ever

___________________________
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World Wide English FACIT TEST

Kopieringsunderlag 2

English-speaking Cities/English Words in
Swedish
A
1. Förslag: Storbritannien, USA, Australien, Canada
2. Förslag: London, New York, Sydney, Belfast
B
1. stranger
2. amazing
3. practise
4. Probably

5. since
6. famous
7. hurricane
8. population

C
6 självständig
5 upplevelse
7 presentpåse
8 grillfest
11 nykomling
10 tränare

4 blandning
12 estrad
1 regering
2 flod
9 evenemang
3 skeppsvarv

D
1. på grund av
2. häftig
3. snabbmat
4. förklara

5. rullbräda
6. säkerhetskopia
7. dubbelgångare
8. någonsin
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World Wide English EVALUATION SHEET

Kopieringsunderlag 3

• Some facts about the English language
• What is meant by a country’s first language
• Some English words used in Swedish

No. of
exercises
done

Name

This is what you learn in this unit

What did I do and what did I learn?
Text/Exercises

Have a look in textbook and workbook and write
some comments to each text.

English-speaking Cities
/4
English Words in Swedish
/3
Summary whole chapter:

What did I do well? What could I have done better?

Date

Teacher’s comments:

På kopieringsunderlag 138 finns exempel på kommentarer man kan skriva.
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World Wide English
English-speaking Cities
Which big, famous cities have English as their first language?
Maybe you think of London? New York? Sydney? And of
course, you’re right! But there are many other places where
English is the first language.

famous berömd
ﬁrst language förstaspråk,

officiellt språk

government regering
everyday language vardagsspråk
communication kommunikation
stranger främling

A first language English-speaking city and country is one where
the government speaks in English to its people. It is the
everyday language of communication between strangers, on the
TV and at work.

capital city huvudstad
it might make you det kan

Let’s meet four people who live in capital cities you might not
have heard of. You never know, it might make you want to
visit them and practise your English.

kanske få dig att
practise träna, öva

Hani from
Ottawa/Canada

probably troligen
because of på grund av
since sedan
become (became, become) bli
independent självständigt
the UK = the United Kingdom

is named after är uppkallat efter
Native American Odawas =

ursprungsbefolkningen
indianstammen Odawas
river flod
amazing fantastisk

Everyone has
heard of Toronto
and Vancouver –
probably because
of the hockey –
and some people
know about
Montreal. But
when I talk to
friends online and tell them I’m from Ottawa, the first question
I get is ‘where’s that?’ Well, for all you people out there that
don’t know – Ottawa has been the capital since 1857 when
Canada became independent from the UK.
Ottawa is named after the local Native American Odawas
that used the river. It’s an amazing place to live in!

4 good stuff GOLD
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World Wide
English
Fergal from Belfast/
Northern Ireland
When people think of Ireland,
they always say Dublin. But have
you heard of Belfast, the capital off
Northern Ireland? It’s an old city with
loads of things to do. It was known ffor
shipbuilding and had the largest shipyard in the world.
The doomed Titanic was built here. If you come here, go
and see the Titanic Experience, it’s really great! I also love
fantasy stuff! Did you know that parts of Game of Thrones
were filmed here?

hear of höra talas om
loads to do massor att göra
shipbuilding skeppsbyggeri
shipyard skeppsvarv
doomed dömd (till

undergång)
was built byggdes
the Titanic Experience en

utställning om Titanic
experience upplevelse

Bardo from Canberra/Australia
G’day and welcome down-under! And
before you ask, no, I don’t live in
Sydney, which most people think is
Australia’s capital. And, no, I don’t live
in Melbourne, Brisbane or Perth. I live
in Canberra. The story goes that
Canberra was only built because the
cities of Sydney and Melbourne couldn’t agree
on which of them should be the capital.
Canberra is often called ‘the bush capital’ because there are
large areas of natural plants in the city.

g’day = hello (i Australien)
down-under på andra sidan

jordklotet
the story goes det sägs att
could kunde
agree on komma överens om

bush skogsland, vildmark
plant växt

Tysha from Belmopan/Belize
ever någonsin
E
Ever
heard of the capital city of Belize in
hurricane orkan, svår storm
Central
America? Not many people in
C
destroy förstöra
Europe
know it’s called Belmopan. It was
E
population befolkning
built
in the 1960’s after a hurricane
b
mix blandning
main river största flod
destroyed
Belize City and has a population
d
explain förklara
of only 14,000. But I like it small. It means I
can
ca get to know all the great places to visit.
The name ‘Belmopan’
FOLLOW UP
comes
com from a mix of the
1. Which English-speaking countries/cities
country’s
name Belize
cou
have you been to?
and its main river the Mopan. Belize

became independent from the UK in
1981, which explains why English is our
first language.

2. Which of the capital cities in the text
would you like to visit most? Why?
good stuff GOLD 5
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World Wide
English

English Words in Swedish

skateboard

piercing

cool

rookie

event

second-hand

all inclusive

airbag

backstage

air condition

backup
barbecue

bestseller
bodybuilder

catwalk

deadline
fast food

coach
take-away

mind map

snacks

corn flakes

thriller
goodie bag
•
•
•
•
•
•
•

chilla
skypa
sajt
tajt
dejta
bika
mejla

lookalike
brainstorm

FOLLOW UP
1. All these English words are used in
Swedish. What do they mean?
2. Do you use these English words when
you speak Swedish? Why? Why not?

6 good stuff GOLD
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World Wide English

English-speaking Cities (p. 4–5)
A What is meant by a country’s ﬁrst language?

R EA DI N G / S P EA K I N G

B1 True or false? Choose the correct alternative.

R EA DI N G

True

1. Toronto is the capital city of Canada.

1.

2. Canada became independent from the UK in 1857.

2.

3. Belfast is the capital of Northern Ireland.

3.

4. The Titanic was built in Belfast.

4.

5. Dublin is famous for Game of Thrones.

5.

6. Sydney is the capital of Australia.

6.

7. Canberra is often called the bush capital.

7.

8. Belmopan is in North America.

8.

9. Belmopan was built after a hurricane destroyed Belize City.

9.

False

10.

10. Belmopan is a big city.
B2 Work in pairs and explain why some sentences are false.

S P EA K I N G

C Solve the crossword.
¹
Across
3.
7.
9.
10.

befolkning
förklara
växt
självständigt

²
³

⁴
⁵

⁶

⁷

⁸
⁹
Down

¹⁰

1.
2.
4.
5.
6.
8.

regering
orkan
förstöra
främling
huvudstad
flod
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World Wide
Money
English

www
D1 Choose one of the cities mentioned in the text. Find out more about it on the Internet
Internet.
Write down some keywords. READ I N G / W R I T I N G

D2 Find someone in your class who chose another city. Tell each other what you have
found out. SPEAKING

English Words in Swedish (p. 6)
A1 Make a wordlist. Choose at least twenty of the English words on page 6 in the textbook
and translate them into Swedish. Don’t choose words from the green box. W O R DS

A2 In pairs, compare your wordlists. What are the differences?

S P EA K I N G

A3 Would you use the Swedish translations instead of the English ones? Why? Why not?
What Swedish words are better than the English ones? S P EA K I N G

B The words in the green box have been adapted (anpassade) to Swedish. In pairs,
try to ﬁnd real Swedish words instead of the English ones. S P EA K I N G

C You probably also use other English words when you speak Swedish.
Make a list together. Then compare lists with another pair. S P EA K I N G

good stuff
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