
Lärarhandledning

Med alfabetet som utgångspunkt tränar nybörjaren i engelska på att lyssna på engelska. 
Språket är enkelt och med beskrivande ord i meningar. I den ena filmen sägs det kortare 
meningar och i den andra är det längre meningar med fler beskrivande ord.

Learn the Alphabet lämpar sig väl för nybörjare. 
Genom filmen lär sig eleven att uttala 
engelskans 26 bokstäver genom association 
till välkända föremål och djur, till exempel: 

 A is for an apple, B is for a ball, C is for a cat  

I ABC the English Alphabet asscocierar 
speakern till samma föremål och djur som 
i ovanstående film men med hjälp av mer 
avancerade fraser. Därför rekommenderas 
filmen för elever som redan har läst engelska 
cirka 1 – 3 år och förstår de flesta orden i 
ramsor som till exempel: 

One apple, two apples, three apples – four

On an apple tree grow many more

eller i längre förklaringar som innehåller 
frågeorden who och what liksom verben 
kick, bounce och throw, till exempel:

B is for a ball rolling along a beach

Who’s going to catch it?

Who wants to play?

What can you do with it?

You can kick it, you can bounce it.

You can throw it.  

Du kan välja att visa båda filmerna då det 
tydliga bildspråket hjälper eleven att förstå 
ord som den inte redan behärskar
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Arbeta med filmen

Förklara för eleverna att de ska se en film om det engelska 
alfabetet. Be eleverna tänka på skillnaderna mellan det 
svenska och det engelska alfabetet. Har engelskan ljud 
som inte finns i svenskan? Innehåller det svenska alfabetet 
bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet?

Före filmvisning

• Hur tycker du det är att förstå vad som sägs i filmen? 
Hjälper bilderna dig tror du?

• Varför stämmer inte alla bilderna för de engelska 
bokstäverna med de svenska bokstäverna? Till 
exempel K för Drake eller C för Katt.

• Nämn minst ett nytt ord som du känner att du kan 
efter att ha sett filmen. 

Frågor efter filmvisning

Övning 1

Låt eleverna träna bokstäverna genom att skriva några 
matchningsfraser från filmen utan att nämna den rätta 
bokstaven, till exempel: 

_____________ as in apple  ___________as in cat 
____________as in kite __________as in yarn

Övning 2

Låt eleverna bokstavera sina förnamn på engelska enligt 
följande exempel: 

Namn: ALICE 

A as in apple, L as in lion, I as in icecream, C as in cat and E 
as in elephant. 

De elever som har å, ä eller ö i sina namn får omvandla dessa 
bokstäver till aa(å),ae (ä) och oe (ö) – precis som när man i 
verkligheten beställer en färdbiljett.

Arbete efter filmen

Learn the Alphabet och ABC The English Alphabet

Vokaler och konsonanter

Engelskan har bara fem vokaler: A, E, I, O och U. 

Till skillnad från svenskan är Y en konsonant och uttalas 
som det svenska J:et. 

Young och Jobb har samma J-ljud medan engelskans Job 
uttalas med ett J-ljud som inte finns i svenskan men på 
andra språk. 

Bokstaven U är dessutom en så kallad halvvokal på engelska 
och kan uttalas på två sätt.

Som vokal: umbrella och som konsonant: universe (vanligt 
j-ljud).  

A eller an?

För elever på lite mer avancerad nivå kan det vara klokt att 
lära ut den obestämda artikeln när de ändå håller på med 
alfabetet. 

Vi säger an apple eftersom apple börjar på vokalljud. Men 
vi säger a ball eftersom ball börjar på konsonantljud. 

Testa eleverna på den obestämda artikeln genom att ljuda 
substantivet:

________cat       __________elephant ____________
icecream __________kite



Sök vidare
ABC the English Alphabet

Learn English Kids  
Alphabet  

Nio roliga alfabetsövningar från British 
Council. 

YouTube 
How to pronounce the Alphabet in British & 
American English 

Ett YouTube-klipp där man tar upp 
skillnaden mellan det brittiska och det 
amerikanska uttalet av det engelska 
alfabetet. 

YouTube 
ABCD for Indian Kids | English Alphabet by 
Animation | ABCD for Indian Kids| ABCD for 
India

Så här uttalas det engelska alfabetet i 
Indien.  

Länktips

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/alphabet
https://www.youtube.com/watch?v=hommWz1qKGk
https://www.youtube.com/watch?v=hommWz1qKGk
https://www.youtube.com/watch?v=SQ1F7ySohdI
https://www.youtube.com/watch?v=SQ1F7ySohdI
https://www.youtube.com/watch?v=SQ1F7ySohdI
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Läroplanskoppling

Engelska, åk 1-3, Lgr11 

Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

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 presentationer.

Filmen Learn the Alphabet och ABC the Englsih Alphabeth passar bra för undervisning i ämnet engelska i grundskolan. 
Nedan förslag på centralt innehåll från Lgr11, se www.skolverket.se.

ABC the English Alphabet
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