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The Portal – A Christmas Carol 
 

INNEHÅLL 

Om programmet 

Teman 

Glosor 

Att jobba med 

Om serien The Portal 

 

OM PROGRAMMET 

I A Christmas Carol viner vinden och snön knarrar under fötterna. Men den sure 

Mr Scrooge är likgiltig för kyla och vind, han bryr sig inte om någon levande och 

han hatar julen. En natt får han dock besök av en död man som får honom på 

helt andra tankar. Den döde mannen är hans gamle kompanjon som har 

kommit för att varna honom. Fruktansvärda saker väntar en människa som levt 

sitt liv utan att dela glädje och sorg med andra.  

Svensk-norska Astrid Wissén bor i London och  berättar om hur hon firar 

skandinavisk  jul  där. Det bästa hon vet är inte att få, utan att ge julklappar. 

Programmet består av en intervju, en ljudlagd uppläsning av novellens 

inledning och exempel på engelsk julmusik. 
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TEMAN 

Julfirande 

Ensamhet 

Traditioner 
 

 

GLOSOR 
Gifts, stressful, decorations, Christmas Carol, tradition 

 

 

ATT JOBBA MED 

Nedanstående punkter kan användas som underlag för samtal, diskussion och 
skrivande (före, under och efter programmet). 

 Kortskriv med eleverna kring ordet ”jul”. Dela in i par/grupper och 
delge varandra tankar och associationer. 

 Firar eleverna jul, eller finns det andra viktiga högtider i deras 
familj/värld? Vilka? Hur ”firas” dessa? Mat, aktiviteter etc. 

 Astrid Wissén i programmet tycker att det är roligare att ge än att få 
presenter. Vad tycker eleverna? Vilken present är den bästa de gett 
bort resp fått? Varför var de så nöjda med dessa presenter? 

 Lyssna till och sjung Christmas Carols – samarbeta med musiklärare. 

 Jämför jultraditioner i olika länder. Låt eleverna bli ”experter” på 
varsitt land och arbeta sedan i tvärgrupper om 3-4 personer där varje 
person är extra kunnig på ”sitt” land. 

 ”Baksidor” med julen: många känner sig stressade/ensamma. Vad 
tänker eleverna om detta? Konsumtion: diskutera kring hur mycket vi 
konsumerar i juletid. Vad tycker eleverna om detta? 

 Se någon version av A Christmas Carol/läs en lättläst version av 
berättelsen. 

 Fundera över Mr Scrooge. Hur har han blivit den han är? Fantisera om 
vad som format honom genom livet. ”Cold was with him everywhere” 
sägs det i programmet. Vad menar författaren med att skriva så? Har 
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eleverna mött människor som liknar Scrooge? Missnöjda negativa 
personer som sprider missnöje omkring sig. Hur bemöter man en 
sådan människa? Varför tror de att en människa beter sig så mot sin 
omgivning? 

 Hur förändras Scrooge av mötet med spöket? Vad tror eleverna 
händer med Scrooge efter mötet med den döde kompanjonen. 

 Läs mer om och av Dickens.  

 

 
ATT TÄNKA PÅ: 
Innan eleverna får lyssna till programmet kan det vara bra om du, som lärare, 
går igenom vad som kommer att hända i programmet. På detta sätt får 
eleverna viss förförståelse och kunskap om själva strukturen på programmet, 
vilket för en del underlättar lyssnandet. Dessutom är många elever idag vana 
att ha bildstöd då de hör talad engelska och när detta saknas kan de uppleva 
att det är svårare att hänga med i det som sägs. 
 

 

OM SERIEN THE PORTAL 

The Portal tar dig rakt in i böckernas värld. Med uppläsningar, reportage, 
humor och musik öppnar The Portal både nya böcker för unga läsare och 
klassiker för dig som är ca 13 -18 år. Engelskan du hör är både vardagsprat och 
spännande skrivna berättelser. Det ska gå att hänga med i språket när man är i 
år 8 även om man inte förstår vartenda ord. 

 

Val av böcker 

Vi väljer bland både klassiker och samtida litteratur. Vi vill att böckerna tar upp 
teman som man kan utveckla i samtal, intervjuer, drama, humor och på andra 
sätt, både i programmet och i klassen.  

 

Det vidgade textbegreppet 

I läroplanen för grundskolan finns ett vidgat textbegrepp som handlar om att 
en ”text” också kan vara en ljudinspelning, en målning, en film osv. ”Texter” är 
bärare av innehåll som givits en estetisk form. I The Portal vill vi ta upp många 
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olika ”texter” – främst med relation till det verbala språket, alltså 
skönlitteratur, poesi, serier, låttexter mm. Vi vill också använda radions 
stilmedel och ge förutsättningar för lyssnaren att sjunka in i den ljudvärld som 
boken är. 

 

Ungas läsvanor 

Det är många unga läsare som läser obehindrat på engelska. Harry Potter och 
Stephenie Meyers vampyrböcker är exempel på böcker som många läser på 
engelska. För dessa läsare kanske The Portal är lite lätt ibland, rent 
språknivåmässigt, men vi tror berättelserna i sig ska vara intressanta nog. 

 Det finns också en stor grupp ungdomar som inte läser alls och ännu fler som 
inte läser skönlitteratur på engelska. Vi tror att vi kan ge läslust till några av 
dem genom att öppna boken och locka till lyssning med hjälp av ljudeffekter 
och musik.   

                                                                                                                

Typer av inslag: 

 

Boken 

Vi väljer ut några utdrag ur början på boken. För det mesta är det ur de första 
två-tre kapitlen vi hämtar textutdragen. I uppläsningen försöker vi ge ingångar 
till boken, som gör den lättare att börja läsa: man ska få veta: 

– Var är vi? Svaret ges både med ord och ljudbilder. 

– Vilka handlar det om?  

– Vad går grundkonflikten ut på? 

 

Vi jobbar med uppläsningen så att skådespelaren verkligen ska lyfta fram 
bokens stämning och de olika rösternas karaktärer. Med musik, atmosfärer och 
effektljud försöker vi skapa en filmkänsla fast lyssnaren får göra bilderna själv. 

 

Unga röster 

I varje program vill vi ha med någon eller några unga röster. Vi letar efter 
medverkande som har något speciellt att berätta och försöker att intervjua 
dem i en intressant miljö. I flera av programmen är skådespelarna ungdomar 
och i alla program är ungdomar programledare. 
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Enkät 

I de korta inledande enkäterna blandar vi röster, unga & gamla, svenskar & 
amerikaner & engelsmän & alla möjliga andra mer eller mindre engelsktalande. 
Syftet är att ringa in ämnet och att öppna det för lyssnaren. I en enkät är de 
medverkande anonyma och kortfattade, vilket innebär att man kan säga precis 
som man tänker, drastiskt och ocensurerat.  

 

Reportage 

I reportagen vill vi berätta både med ord och ljud, vi vill ta med lyssnaren till en 
plats. Vi tror att rummen och rummens ljud (även utomhus förstås) är viktiga 
pusselbitar för örat när man lyssnar på radio och ska skapa sina egna filmer i 
huvudet.  

 

Humor 

I humorinslagen får man en ny vinkel på programmets ämne. Varför skriver 
författare så gärna om föräldralösa barn? Vad menas med att Oscar Wilde var 
witty och inte funny? Något att skratta åt, men också tankeställare och fakta. 

 

Kontakta oss! 

Kontakter med elever och lärare är en viktig del av vårt arbete. Vi vill gärna 
höra vad ni tycker, vad ni vill ha av oss och vi söker alltid medverkande 
ungdomar till programmen. 

Kontakta oss gärna! 

Pamela Taivassalo, pta@ur.se 

Tove Jonstoij, toj@ur.se 

Charlotte Sifvert, cst@ur.se 
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