
THE ENGLISH MINNITS1

THE ENGLISH MINNITS®
LÄRARHANDLEDNING
Ett självgående läromedel i engelska.

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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TITTA PÅ VÅR DEMO!

Vi tänker oss att du som läser detta har bekantat dig med delar av 
den första scenen i The English Minnits. Du kan göra det utan att logga in. Gör så här: 

PÅ DATOR

Gå till client.theminnits.com/webgl/
Du kommer nu till inloggningssidan. 
Klicka på knappen Try it.
Nu kan du spela den första scenen i The English Minnits.

PÅ iPAD

Gå till Appstore. 
Sök på The English Minnits.
Ladda ner appen The English Minnits School Account. 
Välj alternativet Try it.

KONTON

Den som arbetar långsiktigt med skolversionen av The English Minnits behöver ett eget 
konto för att logga in och spara resultat. 

Se dokumenten Att registrera lärare i The English Minnits och Att registrera elever i The English 
Minnits för mer information.

THE ENGLISH MINNITS®
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LÄROMEDEL

The English Minnits (TEM) är ett läromedel i engelska som har fokus på 
att lyssna. Du kan använda det tillsammans med vilket annat läromedel 
som helst.

TEM arbetar mot följande mål i kursplanen:

Muntliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Dramatiserade berättelser.

 Sagor.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang 
i talat språk.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer 
samt fasta språkliga uttryck.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och 
tilltalsord, används i talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika 
typer av framställningar och samtal.

FOKUSPUNKTER

TEM fokuserar på följande mål i kursplanen:

Lär dig följa muntliga instruktioner.

Hitta en strategi för att ta dig fram i en dialog – satsa på det 
du förstår.

Träna på uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang 
– fokusera på huvudinnehållet.

Lär dig fraser för att inleda och avsluta samtal i sociala 
 situationer.

På tikilaromedel.com hittar 
du en kort film som visar hur 
man tar sig fram i The 
English Minnits.

ARBETSMETOD

TEM är ett självgående läromedel. Erfarenheter från många skolor visar att du inte behöver 
beskriva för eleverna hur de ska göra eller förbereda arbetet med att gå igenom språkliga 
moment. Språkmetodiskt erbjuder TEM ett språkbad. Till sin form är TEM ett äventyrsspel 
där eleverna ska upptäcka och pröva. De kan inte fastna och de kan inte göra fel. Vi föreslår 
att du gör så lite förarbete som möjligt. 

GRUNDTIPS 1

Om eleverna stöter på problem eller formulerar det som att de "fastnar" behöver du bara 
ge dem ett enda råd: Logga ut och logga in igen. Då kommer eleverna tillbaka till den punkt 
där den senaste dialogen börjar. Därifrån brukar arbetet flyta på utan problem. Att eleverna 
"fastnar" brukar betyda att de inte riktigt lyssnade på den muntliga instruktion de fick i 
spelet.

I ALLA SKOLFORMER

TEM riktade sig på planeringsstadiet till den som studerat engelska i ett år eller har motsva-
rande kunskaper. 

I realiteten visar det sig att TEM används som kompletterande läromedel i engelska från åk 3 
till åk 9 i grundskolan. På internationella skolor används det redan från åk 2. Det används på 
samma sätt och i samma version på resursskolor, i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. 
I gymnasieskolan används The English Minnits främst av elever som har begränsade för-
kunskaper i engelska. 
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ÖVERSIKT

TEM består av nio scener varav 
den första – House/Lab – är en 
tutorial. Här lär man sig att 
navigera i spelet, att hitta rätt 
föremål och hur man tar sig 
framåt genom att välja rätt 
replik i en konversation.

Man möter också för första 
gången den Slot Machine som 
används för att repetera det 
huvudsakliga innehållet i varje 
scen. Maskinen tränar också 
eleven att fokusera på det allra 
viktigaste innehållet i en fråga 
eller ett påstående.
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ARBETA INDIVIDUELLT

Du kan låta eleverna bestämma helt individuellt hur de vill arbeta med TEM. Den som 
går igenom hela TEM har utsatts för ett språkbad och mött lika mycket engelska som 
i tre till fyra textböcker för målgruppen. Skillnaden är att eleverna i TEM enbart möter 
dialog som de måste lyssna på. Du kan följa alla elevers arbete via deras resultatskärm. 
Där ser du hur långt de har kommit i dialog och story och om de repeterar stoffet 
genom att arbeta med vår Slot Machine.

ARBETA TILLSAMMANS – INTENSIVKURS

Vill du arbeta mer organiserat kan du betrakta TEM som en intensivkurs i hörförståelse 
som du och din grupp arbetar med rationellt under ett läsår. I så fall kan det passa bra 
att arbeta med TEM en gång i veckan eller två till tre gånger i månaden. 

TIPS – ARBETA TVÅ OCH TVÅ

Eleverna kan arbeta två och två vid en dator eller tablet. Om de delar ett vanligt head-
set t.ex. till en mobiltelefon kan båda eleverna lyssna samtidigt – en öronplugg till 
varje elev.

Många elever som arbetar tillsammans spelar först en stund på den enes konto, 
därefter byter de och går över till den andres. Det är en utmärkt inlärningssituation, 
eftersom eleverna både repeterar situationer och upprepar repliker när de sitter två 
tillsammans. Detta är en metod som vi har sett uppstå spontant i flera klassrum vi 
besökt. 

På tikilaromedel.com hittar du 
en kort film som visar vilka 
inställningar man kan göra i 
The English Minnits.

INSTRUKTIONER

TEM är ett äventyrsspel. I ett 
sådant spel är det vanligt med 
quests – alltså uppdrag som spe-
laren ska utföra. Det gör det lätt 
för oss att fokusera på ett moment 
i kursplanen som ofta saknas i 
grundläromedel: att lära sig följa 
muntliga och skriftliga instruktioner.

STRATEGI

Spelarnas strategi i TEM är att 
satsa på det de förstår – inte låta sig 
hindras av sådant de inte ännu lärt 
sig. Det finns alltid ett ord eller en 
känd fras spelarna kan luta sig emot 
om vi introducerar nya ord och 
begrepp. I följande exempel är det 
naturligtvis ordet red.

I många sammanhang gör 
spelarna också en kvalificerad 
gissning baserad på rimlighet 
i situationen. Båda dessa strate-
gier är sådant vi alla använder 
oss av i kommunikations-
situationer i livet utanför skolan.

HUR ARBETAR ELEVERNA MOT FOKUSPUNKTERNA?

red
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INLEDA OCH AVSLUTA SAMTAL

TEM innehåller mer än 5700 repliker – alla ingår i samtal 
mellan Wheeze och Minnits han möter. 

TEM innehåller både formella 
och informella repliker.

Längre fram i spelet blir mening-
arna mer komplexa. På bilden ser 
du ett exempel från The Village 
– ungefär halvvägs in i berät-
telsen om Wheeze och drakarna.
Meningen lyder Midge says there
are no dragons in the village. They
are afraid of Minnits. Den centrala
informationen i påståendet är no,
dragon, afraid. Det är alltså dessa
tre bilder som utgör rätt svar.

BETYDELSEBÄRANDE  ORD

I TEM använder vi en Slot Machine – en enarmad bandit – för att träna eleverna att fokusera på 
den centrala informationen i en utsaga. Det finns en Slot Machine i varje scen. Maskinen innehåller 
mellan 6 och 40 meningar och blir tillgänglig för spelarna när de spelat igenom hela scenen. Den 
finns alltså inte där från början. Den allra första meningen i en Slot Machine är Wheeze picks up the 
fire – en kort huvudsats med subjekt, predikat och objekt. 

Det gäller att hitta tre olika bilder som stämmer med påståendet.

Vi har identifierat ett antal 
situationer där vi tränar functions 
– alltså engelska i ett socialt
sammanhang:
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SCENER

Här följer en enkel översikt över huvudscenerna i TEM. 
Scener markerade med * innehåller två nivåer.

SCEN ANTAL REPLIKER MENINGAR I SLOT MACHINE UPPDRAG

House/Lab  65 6  7+3

Refugee Camp* 56 30 13+14

Shop*  940 30 12+12

Village*  1069 31 14+15

Market* 1197 33 15+21

Railway Station 365 40 (imperfekt av oreg. vb.) 18

Coal Pit  510 25 (dialoger) 21

Valley  505 30 (dialoger) 19

Railway Bridge 544 16 (dialoger) 15

Totalt 5751 241 199

På tikilaromedel.com 
hittar du en kort film som 
förklarar tankarna bakom 
The English Minnits.

PROGRESSION

Det finns en språklig progression i TEM. Den går från dialoger med konkret innehåll till 
samtal om mer abstrakta förhållanden som har med den övergripande storyn att göra. 
Här följer ett exempel på ett replikskifte från varje scen. De korrekta replikerna är markerade.

MOTHER Very good. Now drink the orange power drink. 

WHEEZE I drank the blue drink.

MOTHER No, you didn’t. I saw you.

WHEEZE  I drank the orange drink.

LITA Did you find Lark? 

WHEEZE When?

LITA What do you mean when?

WHEEZE  I know Kallit.

LITA That’s good, but did you find Lark?

WHEEZE Yes, I did.

1 The House/The Laboratory

2 The Refugee Camp
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KIMMY I lost my wristband! It fell into the water! Look! 

WHEEZE Who? 

KIMMY Not who. My wristband!

WHEEZE How?

KIMMY  Well, use your eyes for a start!

WHEEZE Where is it?

KELDA Where’s my balloon, dragon fighter? 

WHEEZE The horse ate them.

KELDA What? No!

WHEEZE They’re in the trough.

KELDA They can’t be. They would fly away.

WHEEZE They all flew away. What a shame...

CHAZA Another way! What would you suggest? 

WHEEZE I’m just saying that we might not have to eat them all. 

CHAZA Eat? Eat all the dragons? Are you mad?

WHEEZE I’m just saying that we might not have to kill them all.

MR MAGS The apples are just behind you – help yourself. 

WHEEZE I asked for bananas.

MR MAGS You asked for apples.

WHEEZE I asked for oranges.

MR MAGS You asked for apples.

WHEEZE Thanks.

3 The Shop

4 The Village

5 The Market

6 The Railway Station
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ROCK Ah! The dragon fighter – and the sheet of paper. 
What does it say? 

WHEEZE It’s very strange. I can’t hear it. 

ROCK I’m not surprised. You can hardly hear a sheet of paper. Ha!

WHEEZE It’s very strange. I can’t read it. 

KELDA There’s something you should know about them. 

WHEEZE When?

KELDA When? You should know it right now.

WHEEZE How?

KELDA How? I will tell you, that’s how.

WHEEZE What? 

NONCHI The bridge. Let me think. What am I going to do 
about the bridge...

WHEEZE Yes. What are you going to think?

NONCHI Good question. Think some more, I guess.

WHEEZE Yes. What are you going to do? 

7 The Coal Pit

8 The Valley

9 The Rallway Bridge

På tikilaromedel.com hittar 
du en kort film som visar hur 
man arbetar med The Slot 
Machine i The English Minnits.
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PROGRESSIONEN I THE SLOT MACHINE

Det finns en progression även i de meningar som ingår i Slot Machine. Meningarna 
följer dels scenens språkliga nivå men presenteras också i en stigande svårighetsgrad 
i varje scen. Mening 1 är alltså lättare än mening 30.

I scenerna fram till och med Market är meningarna specialskrivna och inspelade av en 
neutral röst. I Railway Station tar alla meningar upp imperfekt av oregelbundna verb 
och de är presenterade i första person – Wheeze berättar vad han gjorde.

I de tre sista scenerna har vi tagit repliker direkt ur spelet. Eleverna får ibland lyssna på 
både fråga och svar som framförs av två olika röster.

THE SLOT MACHINE – KRAV OCH BELÖNING

Det är mer krävande att arbeta med Slot Machine än att följa dialogerna framåt i TEM. 
Vi har märkt att vissa elever hoppar över den – kanske mest för att de vill komma 
framåt och se hur storyn ska utveckla sig. Kanske också för att de inte registrerar hur 
många meningar en Slot Machine innehåller. Påpeka gärna att de kan se på mätaren 
hur många meningar som återstår. När eleverna gjort alla meningar visas meddelan-
det Game Over i maskinens display. 

Vi har ökat graden av belöning för den 
som verkligen arbetar igenom sina 
Slot Machines. Den eleven har mycket 
större chans att besegra den sista 
draken i Railway Bridge. Belöningen 
syns bland annat i scenen där 
Wheeze kämpar med drakarna. 
En tänd lampa visar att spelaren 
gjort alla meningar i en 
Slot Machine. Det är i princip 
omöjligt att besegra den sista 
draken utan att arbeta 
igenom de 241 meningarna 
i alla Slot Machines.

POÄNGBERÄKNING

Den elev som vill samla många poäng gör det enklast genom att arbeta i No Text 
Mode – d.v.s. arbeta igenom TEM enbart genom att lyssna. Att lyssna i stället för att 
läsa var den ursprungliga idén för TEM. I den färdiga versionen kan eleverna välja att 
arbeta med eller utan text. Vi har dock valt att premiera den som söker den större 
utmaningen genom att ge 50% högre poäng för arbete i No Text Mode.
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REPORT CARD ACHIEVEMENTS

Under rubriken Achievements visas spelrelaterade belöningar som 
spelare får genom att nå vissa poängnivåer, besegra drakar, plocka 
upp föremål i drakscenerna osv. 

FUNCTIONS 

Listan under Functions visar de 16 samtalssituationer vi har identifie-
rat i TEM. Spelarna ska tända alla stjärnor i listan. Det gör de genom 
att spela igenom hela spelet. Då har de fått ett omfattande engelskt 
språkbad. 

SCENE PROGRESS

Avdelningen Scene Progress visar tre saker:
Den vänstra stjärnan tänds när spelaren utfört alla uppdrag i scenen. 
Stjärnan i mitten tänds när spelaren gjort alla meningar i Slot Machine.
Den högra stjärnan är en hemlighet… Spelarna ska själva räkna ut att 
de ska återvända till varje scen och prata med karaktärerna en gång 
till. Det blir nya samtal då.

Här visas också spelarens totala poäng och hur stor proportion av 
poängen spelaren fått i No Text Mode.

HÄR TITTAR LÄRAREN

De två liggande staplarna längst ner på Report Card är troligen det 
som intresserar läraren mest. De flesta spelare fyller sina kort med 
achievements och stjärnor men det krävs lite mer hårt arbete för att 
fylla Slot Machine Progress och English Competence med blå marke-
ringar. 

SLOT MACHINE PROGRESS

Slot Machine Progress visar att eleven repeterat innehållet i alla scener 
och dessutom tränat på att hitta den viktigaste informationen i mer än 
200 påståenden och frågor. Det är ett ganska tids- och koncentrations-
krävande arbete. 

ENGLISH COMPETENCE

Stapeln i English Competence fylls bara om spelaren arbetat med alla 
moment i TEM:

följt muntliga och skriftliga instruktioner

inlett och avslutat samtal på lämpligt sätt

hitta en bra strategi att komma framåt i samtal med andra

lärt sig identifiera det viktigaste innehållet i långa meningar 

Man kan alltså säga att den tiogradiga skalan är en fiktiv betygsskala 
för en krävande kurs i engelsk hörförståelse. Kanske påverkar en väl-
fylld stapel omdömen i positiv riktning?

Varje spelare har ett Report Card. 
Där visas deras resultat och 
vissa uppgifter om hur långt 
de kommit och vad de arbetat 
med. Den lärare som registrerar 
konton åt sina elever kan se 
samtliga elevers resultat. 

På tikilaromedel.com hittar 
du en kort film som 
kommenterar The Report Card 
i The English Minnits.
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DRAKARNA TVÅ SITUATIONER

Drakarna dyker upp på två sätt: i varje scen upp-
träder de slumpvis vid flera tillfällen. Då har Wheeze 
(och spelaren) endast ett försök på sig att besegra 
dem. Han kan vinna eller förlora. Därefter fortsätter 
dialogerna som vanligt. Dessutom hamnar Wheeze 
i strid med drakarna i slutet av varje scen – eller varje 
nivå. Då framgår det i dialogen att drakarna kommer. 
I den situationen har Wheeze tre försök på sig. 
Förlorar han de två första får han använda
The Dragon Blaster.

MAN KAN GE UPP…

Spelarna får inga minuspoäng när de förlorar mot 
drakarna. Den som absolut inte vill slåss med dem 
kan bara låta Wheeze gå fram till en drake. När draken 
nuddar honom tappar han snart all kraft och förlorar 
striden. 

BIG BOSS

Många elever frågar om det finns en Big Boss i TEM. 
Det gör det. En Big Boss brukar vara den sista fienden 
i ett spel. Den är starkare än alla de andra. Det är också 
den sista draken i TEM. Den spelare som inte gjort alla 
Slot Machines kan knappast klara att besegra den sista 
draken. 

FORTSÄTTNING

Många elever frågar om det kommer en fortsättning 
på berättelsen om Wheeze och drakarna. Det gör det 
naturligtvis. 

Och så till drakarna… Varför finns det drakar och strid i ett läromedel i engelska? 
Drakarna är centrum i berättelsen om Minnits, deras värld och deras järnväg. De 
håller ihop berättelsen men fungerar också som ett avbrott i inlärningsprocessen 
– en bensträckare, om man så vill. De bidrar till att eleverna kan hålla uppe koncen-
trationen i arbetet med TEM.

TEM började utformas inom ramen för ett projekt med stöd från Specialpedago-
giska skolmyndigheten. Där lyssnade vi på råd och åsikter från referenspersoner 
och utformade drakarna och själva stridsmomenten efter dem. 
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