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KOPPLING T ILL  LGR 11  -  ENGELSKA 

ÄMNE: ENGELSKA 
MÅLGRUPP: FRÅN 6 ÅR 

Syfte 

 

 

Ur det centrala innehållet årskurs 1-3 i engelska 

Kommunikationens innehåll 
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. 
 
Lyssna och läsa – reception  
Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
Enkla instruktioner och beskrivningar.  
Olika former av enkla samtal och dialoger.  
Filmer och dramatiserade berättelser för barn.  
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  
Enkla beskrivningar och meddelanden. 
Sånger, ramsor och dramatiseringar. 

 

Ur det centrala innehållet årskurs 4-6 i engelska 

Kommunikationens innehåll 
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.  
 
Lyssna och läsa – reception 
Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.   
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 
Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.  
Sånger, sagor och dikter. 
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat 
språk i olika situationer.  
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning 
och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift, 

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 
delar av världen där engelska används. 
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KOPPLING T ILL  LGR 11  –  MODERNA SPRÅK 
ÄMNE: MODERNA SPRÅK 
MÅLGRUPP: FRÅN 10 ÅR 

Syfte 

 

 

Ur det centrala innehållet årskurs 4-9 i moderna språk 

Kommunikationens innehåll 
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.  
Åsikter, känslor och erfarenheter.  
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.  
 
Lyssna och läsa – reception  
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. 
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 
Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 
Muntlig och skriftlig information… 
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel 
att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.  
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det 
språk som eleverna möter.  
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat 
språk i olika situationer.  
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.  
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift. 
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel 
omformuleringar.   
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och 
uttryck.   
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning 
och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

 
  

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,  

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,  

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och  

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika  
               sammanhang och delar av världen där språket används.  
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OM DET DIGITALA LÄROMEDLET MUZZY CLUB 
  

Den älskade Muzzy är tillbaka i en webbaserad version för att lära oss språk. Den 
här gången i nyanimerad kostym och ny webbdesign och tillsammans med de 
klassiska karaktärerna och berättelserna. Vi får möta de välkända figurerna Big 
Muzzy, The King, the Queen, Prinsessan Sylvia, trädgårdsmästare Bob men 
också den lömske Corvax. 

Learn languages with Muzzy! Muzzy Club är ett digitalt webbaserat läromedel för 
att lära sig engelska och moderna språk. Materialet består av filmer, filmklipp, 
sånger, interaktiva lärspel, och mängder av muntligt och skriftligt 
arbetsmaterial. Muzzy Club innehåller språken brittisk engelska, amerikansk 
engelska, spanska, franska, tyska, italienska och filmer på koreanska och 
kinesiska. 

Grundtanken med Muzzy Club är att man lär sig språket medan man följer med i 
berättelsen och lär känna karaktärerna. Det ska vara roligt att lära sig nya språk. 
Lärandet kan ske lärarstyrt eller intuitivt och på individnivå eller i grupp. Det finns 
mycket material som inspirerar till aktivitet och kommunikation. Det är tanken att 
man utifrån materialet kan skapa kommunikationssituationer, både skriftliga och 
muntliga. 

Lärarhandledningen ”Teachers Guide” till Muzzy Club finns som pdf-filer. Där finns 
lektionsplaneringar som guidar pedagogen i hur man praktiskt kan arbeta med 
materialet i undervisningen. En ”Lesson” är mycket mer än en lektion. Varje 
”Lesson” innehåller material för flera lektionstimmar. Det finns också ca hundra 
utskrivbara övningar inlagda i Muzzy Club. Det finns en utskrivbar textbok 
filmernas dialoger för dramatisering och inspiration till att skapa dialoger.  

Målgruppen för Muzzy Club är F-6 och det används också på 7-9. Materialet är 
producerat för att möta olika elevers olika behov och lärstilar. Därför finns det 
bland annat enkelt material för de som inte kan läsa men också material som 
utmanar läsare. Materialet utmanar elevens språkliga förmåga. 

Tekniken är webbaserad och ingen information loggas utifrån individnivå. Muzzy 
Club fungerar både på dator som på surfplatta och mobilen. Mobil och surfplatta 
kräver webbläsare Puffin Web Browser eller liknande applikation som hanterar 
flash. Teknik och innehåll för Muzzy Club utvecklas kontinuerligt. Muzzy Club 
används med fördel också med interaktiva skrivtavlor och skärmar. 

Materialet Muzzy Club innehåller: 

- 7 världsspråk 
- 18 Filmer 
- Flera hundra tematiska videoklipp 
- Ett par hundra interaktiva lärspel 
- Flera hundra sidors lärarhandledning i digital form 
- Hundratals utskrivbara övningar i digital form 
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SPRÅKEN 
 

 
 

MUZZY CLUB innehåller språkkurser på 7 världsspråk varav engelska och spanska som 
dessutom finns med lokala variationer. Man kan också välja instruktioner på de olika 
språken. 

• Brittisk och amerikansk engelska 

• Spanska och Latinamerikansk spanska 

• Franska 

• Tyska 

• Italienska 

• Koreanska 

• Kinesiska (Pinyin version) 
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NIVÅERNA (LEVELS) OCH AVSNITTEN (UNITS) 
 

 

Nivåerna, grovt räknat i Muzzy Club är Level I och Level II. Det finns dessutom nivåer inom 
Level I och Level II som markerats med +tecken. Varje Unit innehåller ett nytt avsnitt. 

• Level I innehåller avsnitt 1-6 och passar för årskurs F-3 (Moderna språk 4-6) 

• Level I har en egen story med en början och ett slut (Muzzy in Gondoland) 

• Level I har många övningar för både icke läskunniga och läskunniga 

• Level I är skrivet grammatiskt i tempuset presens 

• Level II innehåller avsnitt 7-12 och passar för årskurs 4-6 (Moderna språk 7-9) 

• Level II har en egen story med en början och ett slut (Muzzy comes back) 

• Level II har många övningar för läskunniga 

• Level II är skrivet grammatiskt i olika tempus 
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INNEHÅLL - PEDAGOGISK HANDLEDNING MM 
 

 

 

Muzzy Club innehåller utskrivbara och visningsbara pdf-material: 

• ”Video Story book”  är en pdf-bok med alla filmens dialoger. Syftet med den är att eleverna 
har stöd och får inspiration till att kommunicera och att skapa egna dialoger utifrån centrala 
begrepp och fraser. 

• ”Vocabulary” är en pdf-bok med massor med bilder att kommunicera kring och skriva om. 

• ”Excersice Book” är drygt 100 skriftliga övningar i pdf-format för individuell eller gemensam 
träning. 

• ”Teachers search” är en kommande (hösten 2016) omfattande sökbar databas omfattande 
lärarhandledningar med bl.a. lektionsupplägg och en pedagogisk guide med ännu flera 
muntliga och skriftliga aktiviteter och uppgifter. Dessutom kan läraren söka fram olika 
aktiviteter såsom filmer, lärspel, muntliga och skriftliga övningar efter olika innehåll och 
nivåer.  
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INNEHÅLL – FILMER, LÄRSPEL OCH ÖVNINGAR 
 

 

 

Muzzy Clubs filmer, filmklipp och interaktiva lärspel och övningar är hundratals: 

• ”Video Story” innehåller massor av 18 filmer och 101 filmklipp strukturerade efter storyn och 
efter språkliga moment och teman. Dessutom finns alla 25 sånger som karaoke.  Man väljer 

om filmen ska visa textning. 

• ”Watch and Play” är filmklipp från Storyn och lärspel strukturerade efter språkliga moment. 

• ”Words and games” är filmklipp från Vocabulary och lärspel strukturerade efter språkliga 
teman. 

• I ”Typing” skriver man grundläggande ord och övar stavning. 

• I ”Recording” läser man grundläggande ord och övar uttal. 

• ”More practice” består av sammanfattande övningar och lärspel. 
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”Video Story” innehåller över hundra filmer och filmklipp strukturerade efter storyn och efter 
språkliga moment och teman. Dessutom finns 25 sånger som karaoke. Man väljer om filmen 
ska visa textning. 

• ”Story” är avsnitt från serierna ”Muzzy in Gondoland” och” Muzzy comes back”  

• ”Vocabulary” består av tematiska filmklipp.  

• ”Learning with Norman” är utplockade avsnitt med Norman. 

• ”Scenes” är filmklipp strukturerade efter språkliga moment. 

• ”Songs” är karaoke-versioner av alla 25 sånger. 
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”Watch and Play” är filmklipp från Storyn och lärspel strukturerade efter språkliga moment: 

• De språkliga momenten är beskrivna i rubriken  

• Lärspelen finns för icke läskunniga och för läs- och skrivkunniga på olika nivåer. 

• Symbolen ”Audiobubble” är för icke läskunniga 

• Symbolen ”The Book” är för läs- och skrivkunniga. Ju fler plus vid symbolen desto högre 
nivå. 
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”Words and games” är filmklipp från Vocabulary och lärspel strukturerade efter språkliga 
temant: 

• De språkliga temana är beskrivna i rubriken  

• Lärspelen finns för icke läskunniga och för läs- och skrivkunniga på olika nivåer. 

• Symbolen ”Audiobubble” är för icke läskunniga 

• Symbolen ”The Book” är för läs- och skrivkunniga. Ju fler plus vid symbolen desto högre 
nivå. 
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I ”Typing” skriver man centrala begrepp och övar stavning: 

• Orden tränas med hjälp av olika ledtrådar. 

• Ledtrådarna kan vara bilder, ljud och hjälpbokstäver. 

• Orden är hämtade från filmerna. 

• Feedback sker genom att de rätta bokstäverna 
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I ”Recording” läser man centrala begrepp och övar uttal: 

• Uttalen tränas genom att komma så nära uppläsarens uttal som möjligt. 

• Orden läses upp så ofta man behöver. 

• Orden är hämtade från filmerna. 

• Feedback sker genom att lyssna. 
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More practice” består av mer utmanande övningar och lärspel.: 

• Mer avancerade övningar. 

• Olika språkliga moment från aktuellt avsnitt. 

• För icke läs- och skrivkunniga. 

• För läs- och skrivkunniga. 
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OM MUZZY CLUB OCH HAMARKFILM - KONTAKT I NORDEN  
 

 

 

 

 

 
HAMARKFILM.SE  

KONTAKT OCH SUPPORT  

 
Webb: hamarkfilm.se 
E-post: skola@hamarkfilm.se 
Telefon: 0709-929819 

 

	

HAMARKFILM OCH MUZZY I NORDEN 

HAMARKFILM äger försäljningsrättigheterna för Muzzy i Norden. Vi säljer både till institutionella 
marknaden såsom AV-mediacentraler och skolor samt till privatpersoner. Inom institutionella 
marknaden är alla AV-mediacentraler våra kunder och nästan alla har någon form av Muzzy i sitt 
utbud. Vi har också Muzzy-avtal med kommuner och skolor i övriga Norden. 

MUZZY OCH AV_MEDIACENTRALERNA I SVERIGE 

MUZZY finns idag på nästan alla AV-mediacentraler i Sverige i någon form. Några AV-mediacentraler 
har endast filmerna på brittisk engelska.  

En del AV-mediacentraler har redan idag hela läromedlet MUZZY CLUB till sina lärare och elever. 
Hör med din AV-media central eller kontakta oss för mer information. 

OM HAMARKFILM AB 

HAMARKFILM producerar och distribuerar skolfilm för svenska skolan. De flesta av våra filmer 
vänder sig till de lägre åldrarna i grundskolan, men vi producerar och distribuerar även filmer för 
högstadiet och gymnasiet.  

På HamarkFilm sker en regelbunden dialog mellan producenter, pedagoger och inköpare i syfte att 
filmerna ska bli så användbara som möjligt för svenska skolan. Vårt signum är kvalitet och vår styrka 
är att kunna skräddarsy filmerna och välja material som passar aktuell läroplan. 


