
TUKAN ENGELSKA 1–3 LÄRARHANDLEDNING28 6–7

Hello,  
this is me!

Mål Step 1
• kunna berätta om situationer där 

det är bra att kunna prata lite  
engelska

• kunna hälsa på engelska
• kunna presentera sig och fråga vad 

andra heter

Sång: Good morning  
Melodi: Happy Birthday
Good morning to you,
And how do you do?
I’m happy to see you.
Good morning to you!

How are you today?
I’m fine you might say.
I’m happy to see you
so have a nice day.

Arbeta med  
introduktionssidan
Använd gärna kapitelstarten i lärar-
webben. Lyssna på hälsnings- och 
presentationsfraserna. Fråga elever-
na om de förstod något av det de 
hörde. Hörde de något som påminde 

om svenska? Vilka är Bob och Gary, 
och vad är de? Utgå från bilden och 
samtala om vad ni ser. Lyssna på  
fraserna i lärarwebben en gång till. 
Vad säger Bob och Gary? Vilka olika 
sätt presenterar de sig på och hur 
hälsar de? Avsluta med att läsa repli-
kerna i kör. 

Muntliga aktiviteter 
I den här aktiviteten övar ni tillsam-
mans på hälsnings- och presenta-
tionsfraser. Sitt i en ring på golvet. 
Använd en mjuk boll eller liknande 
för att kasta mellan er. Kasta bollen 
till en elev och säg: – Good morning. 
My name is … – What’s your name? 
Eleven svarar med samma fraser och 
skickar vidare bollen.

Hello!
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Guida, stötta och beröm under tiden. 
Bekräfta och upprepa, kommentera 
inte om något uttalas eller sägs lite 
fel. Om någon svarar på svenska, 
översätt till engelska för att få till och 
hålla konversation vid liv. När bollen 
varit hos alla, påbörja en ny runda 
med frasen: – Hello! I am ... Jimmy.  
Who are you? 

Lek
En elev är ”the queen” eller ”the 
king” och sätter sig på ”a throne”. 
Knyt en ögonbindel för ögonen så att 
hen inte kan se. En och en går fram 
till ”the queen” och säger: – Good 
morning, Your Majesty! 

Uppmana eleverna att förställa rös-
ten en aning så att det inte blir så lätt 

att lista ut vem det är som viskar. 
Drottningen eller kungen säger: – 
Your name is ... Filip. När drottning-
en eller kungen gissar rätt, har elev-
en åkt ut och måste sätta sig. Gissar 
drottningen eller kungen fel eller 
inte klarar att gissa på någon, är det 
denna elevs tur att vara drottning/
kung. 

Dags att avsluta 
Låt eleverna, en i taget, berätta för 
klassen vad de nu kan säga på engel-
ska. Ge dem också en hemuppgift 
och be dem att lyssna noga efter  
engelska ord hela eftermiddagen. 
Om de hör något, får de berätta 
dagen därpå vad de hörde och vem/
vilka som pratade engelska.

HELLO, THIS IS ME! 

Hi!  
Hello! 
What’s your name? 
My name is Gary Gecko.  
I am 5 years old.  
How are you today?

Good morning.  
I am fine, thank you.  
I am Bob.  
I am 6 years old.  
How old are you? 
Nice to meet you! 

© Tukan läromedel. All kopiering förbjuden. TUKAN ENGELSKA 1–3 7



TUKAN ENGELSKA 1–3 LÄRARHANDLEDNING30 8–9

Arbeta i elevboken
Sidan 8
Gå till lärarwebben och ta genom-
gången som hör till sidan 8. Berätta 
för barnen att det nu är deras tur att 
presentera sig. Fråga eleverna:  
– What’s your name? 

Låt dem svara med frasen My name 
is och sina namn i kör. Be dem skriva 
namn i rutan och låt dem därefter 
rita sina porträtt i ramen under. 

Vad betyder boy och girl? Ta hjälp av 
bildstödet och be eleverna använda 
sig av det när de gissar vad mening-
arna betyder och vad de ska göra. 
Eleverna ringar in rätt ord: pojke 
eller flicka, och sin ålder. Peka på 
och körläs de två meningarna. Läs 

Introduktion
Introducera den skriftliga presenta-
tionsövningen i elevboken genom att 
sjunga en sång.

Hello, Hello 
Melodi: London Bridge 
Hello, hello! What’s your name?
What’s your name?
What’s your name?
Hello, hello. What’s your name?

My name is ... (med vanlig pratröst) 

Klassen sjunger versen, men den 
sista strofen turas eleverna om att 
pratsjunga var och en för sig och 
fylla i sitt eget namn.

Mål Step 1
• kunna hälsa på engelska
• kunna presentera sig och fråga vad 

andra heter
• kunna fråga hur andra har det

Mål Step 2
• bekanta sig med olika sätt att hälsa 

på i andra länder 
• kunna hälsa och presentera sig på 

olika sätt
• kunna berätta vad man tycker om 

och fråga vad andra gillar 
• kunna fråga hur andra har det

Muntliga aktiviteter 
Circle talk
Eleverna står i två cirklar, en inre 
och en yttre. Eleverna i den inre  
tittar utåt, de i den yttre tittar in i 
ringen. Alla står ansikte mot ansikte. 
Eleverna turas om att hälsa på var-
andra och presentera sig med fraser-
na: Hi!, Hello! och Good morning! och 
presentationsfraserna My name is … 
och It’s nice to meet you! 

Det kan låta så här: – Hi! My name  
is … Oliver. It’s nice to meet you. Elev-
erna i den yttre cirkeln flyttar sedan 
ett steg åt höger så att alla får en ny 
klasskamrat att hälsa på. Fortsätt på 
samma vis genom att flytta ett steg åt 
höger tills alla hälsat på alla.  

Övningen ger många repetitions-   
tillfällen och kan med fördel genom-
föras med andra hälsningsfraser 
längre fram t.ex. 
– Who are you? 
– I am … Anna.  
– How are you today?   
– I am fine, thank you.

Walk around the school
Välj en hälsnings- eller presenta-
tionsfras du vill träna lite extra på. 
Skicka ut eleverna, en efter en med 
en liten paus emellan, att gå runt 
skolbyggnaden. Halva klassen går åt 
höger, den andra åt vänster. När 
eleverna träffar någon från klassen 
ska de säga den fras du vill träna på, 
till exempel: – It’s nice to meet you. 
Varje gång de träffar någon från  
klassen måste de säga meningen och 
lyssna till sin klasskamrat.

My name is    

I am a boy girl

I am     years old.        seven        eight        nine87 9
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Lek
Simon says
Välj en elev som är Simon. Simon 
kommer att tala om vem av de andra 
som får hälsa tillbaka, t.ex. – Simon 
says, ”Good morning, Ellen!” eller     
– Simon says, ”Hello, Ellen!” Den  
som hör sitt namn svarar genast:       
– Good morning Simon!/Hello, 
Simon!/Hi, Simon! Det gäller om hen  
hör Simon says. Om Simon bara 
säger – Good morning, Ellen!,  
– Hi Ellen! eller – Hello, Ellen! och 
Ellen svarar, är hon ute ur leken.

Muntliga aktiviteter
My name is … and I like …
Eleverna sitter i en ring. Du säger: 
– Good morning, my name is Lena 
and I like reading books. Do you? 
Instruera de barn som gillar att läsa 
böcker att resa sig. Nästa person i 
ringen fortsätter på samma sätt 
genom att presentera sig och säga 
vad hen gillar att göra. De som gillar 
samma sak reser sig då.

Hello
Prata om och lär eleverna olika sätt 
att hälsa på (kunglig hälsning, high 
five, hårt handslag, kram etc.). Låt 
eleverna gå runt i klassrummet, 
hälsa och berätta vad de heter genom 
att använda de olika hälsningarna.

Dags att avsluta
Använd elevpresentationerna från 
sidorna 8 och 9. Be eleverna komma 
fram tre i taget. Förklara att du bara 
kommer att läsa meningarna, inte 
visa teckningen och att du väntar 
med meningen My name is … till sist. 
Låt eleverna gissa vem av de tre du 
läser om. Uppmana eleverna att i kör 
säga My name is … och namnet på 
rätt elev. Visa därefter hens teckning.

en visa vad hen har gjort på sidorna 
8 och 9. Så upprepas meningarna 
flera gånger. Självklart kan de som 
vill också läsa upp själva.

Sång
I am Tony, who are you? 
Melodi: Skip to my Lou
I am Tony, who are you?
I am Mary, who are you?
I am Peter, who are you?
Skip to my Lou, my darling.

Skip, skip, skip to my Lou.
Skip, skip, skip to my Lou.
Skip, skip, skip to my Lou.
Skip to my Lou, my darling.

Byt ut namnen till dem i klassen. 

för en grupp i taget och de som till 
exempel har ringat in att de är pojkar 
och 7 år läser med.

Sidan 9
Använd lärarwebben som hör till 
sidan 9. Vad betyder favourite colour? 
Ta hjälp av bildstödet och be elever-
na använda sig av det när de gissar 
innehållet i meningarna och vad de 
ska göra. Eleverna ringer in sina 
älsklingsfärger och favoritgosedjur. 
Peka på och körläs de två meningar-
na, först med ena halvan av klassen 
och sedan med den andra. Låt dem 
sedan läsa meningarna parvis och 
säga eller peka på sina val. 

Låt eleverna presentera sina arbeten 
för klassen eller för en kompis. Läs 
texterna tillsammans och låt var och 

My favourite colour is:

My favourite animal is: 

yellow green

blackpink red

blue

cat dog rabbit

hamster gecko toucan
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