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RADIOSKRIVARKLUBBEN 

 

Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet är att genom 
lyssnande stimulera barns lust att skriva och hitta på berättelser. 

I Radioskrivarklubben är det barnen, 8-12 år, som hittar på berättelserna. Fantasi är ledordet. 
Inget är omöjligt, inget är fel, barnen bestämmer. Med hjälp av manusskrivare, skådespelare, 
musiker och ljudtekniker försöker vi utveckla barnens berättelser till fantastiska ljudäventyr. 
 
Radioskrivarklubben har i sin utveckling gått från det enskilda skrivandet till ett kollektivt 
berättande. Detta för att bättre stimulera svagare elever. 
 
Här beskrivs den metod Radioskrivarklubbens producent använder i arbetet med klasser runt 
om i landet. Med hjälp av digital teknik går nästan allt att anpassa till arbetet i ett vanligt 
klassrum. På nätet hittar man enkelt gratis ljud, program för att skapa egna e-böcker och 
program för att skapa egna digitala ljud- och bildberättelser. 
 
METOD FÖR ATT SKAPA BERÄTTELSER 
Allt börjar med att en radioproducent från UR kommer till klassen och berättar att hen ansvarar 
för ett radioprogram som heter Radioskrivarklubben som bygger på berättelser som barn har 
hittat på. Men nu har alla berättelser tagit slut. Hen frågar klassen om den vill hjälpa till att skapa 
nya berättelser. 
Hittills har svaret alltid varit ett entusiastiskt JA! 
 
WORKSHOP 

 
 
När den överenskommelsen är klar blir första frågan till klassen; vad är det viktigaste man 
behöver för att hitta på en berättelse? 
Efter några gissningar på penna, papper, eller en början och ett slut så brukar svaret komma – 
FANTASI! 
Klassen intygar enhälligt att man har fantasi. 

Vad är nästa viktiga sak man behöver till en berättelse? 
EN HUVUDKARAKTÄR, som inte nödvändigtvis behöver vara en människa. Det kan vara en 
gurka med vårtor, en talande Cola-flaska eller precis vad som helst. 
 

- Nu börjar jobbet att med klassens hjälp ta fram byggbitarna till vår gemensamma 
berättelse, säger Radioskrivarklubbens producent Anders Edgren, som mött hundratals 
klasser genom åren på detta sätt. 
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Ett enkelt sätt att ge sin karaktär karaktärsdrag och innehåll är att utgå från de tre kategorierna: 
inuti, utanpå och omkring. Gör tre kolumner och kom tillsammans på olika saker som hör till de 
olika kategorierna. Exempel: 
INUTI UTANPÅ OMKRING 
egenskaper ögonfärg familj 
förmåga ålder intresse 
känslor längd sysselsättning 
tankar hårfärg bostad 
åsikter klädstil kompisar 
drömmar… mimik… med mera 
 
I det här läget tar producenten chansen att på ett enkelt sätt lära klassen lite grundläggande 
dramaturgi. 
Vi har en HUVUDKARAKTÄR och den måste göra något för att vi ska få en riktning i berättelsen. 
Gärna något viktigt, för om den inte klarar att göra det – helst före ett visst klockslag eller dag – 
så kommer något dramatiskt att hända. 
Till exempel: Huvudkaraktärens bästa kompis har blivit ormbiten. Kompisen måste till doktorn 
inom en timma, annars… 
Men hur spännande blir det om vi låter huvudkaraktären ta sin kompis direkt till doktorn? 

Vad behövs för att det ska bli spännande? 
Svar: Hinder och problem. (se illustration ”Hinderbanan”) 
 

- Jag försöker få barnen att förstå, säger Anders, att grunden till allt dramatiskt berättande 
är nyckelfrågan som får oss att läsa 900 sidor Harry Potter eller titta på en film i flera 
timmar: 
HUR SKA DET GÅ? 

När klassen försäkrat att man förstått dessa enkla grundregler är det dags att ta fram 
berättelsens byggstenar: 

1. HUVUDKARAKTÄR 
2. BÄSTA KOMPIS 
3. MÅSTE GÖRA/HÖGSTA ÖNSKAN 
4. STÖRSTA RÄDSLAN 
5. PLATSEN DÄR BERÄTTELSEN BÖRJAR 

 
SLUMP OCH DEMOKRATI 
I processen att få fram berättelsens grundstenar använder Radioskrivarklubben både slump och 
demokrati. 

- Barnen får komma med förslag på huvudkaraktär. Det kan bli 5-6 att välja på. Ibland 
låter jag barnen blunda och rösta med handuppräckning på det förslag var och en tycker 
är bäst. Detta för att inte dominerande barn i gruppen ska styra. Ibland får de varsin 
”magisk tärning” och då är det slumpen som styr, säger Anders. Det fina är att barnen 
accepterar resultatet oavsett om det röstats eller kastats tärning. 

När grundstenarna röstas eller slumpats fram försöker Radioskrivarklubben att få eleverna att 
fylla på med detaljer. Hur ser huvudkaraktären/kompisen ut? Vad tycker de om att göra? Har de 
några hemligheter? Hur börjar berättelsen? 
Sakta men säkert växer berättelsen fram. En ”sekreterare” skriver ner allt vad gruppen föreslår 
och med jämna mellanrum läses det gemensamma resultatet upp för godkännande. 
Det ingår i konceptet att Radioskrivarklubbens berättelser alltid slutar med en ”cliffhanger”, 
man får alltså inte veta hur äventyret fortsätter och slutar. 
 
 
 

2 
 



RADIOMANUS 
Resultatet av workshopen i klassen lämnas vidare till en professionell manusskrivare som 
utvecklar barnens berättelse till ett radiomanus. Här växer dialoger fram, karaktärerna får 
röster och mer ”kött och blod”. 

- Vi skickar alltid utkast till barnen för synpunkter, feedback och godkännande, säger 
Anders. Vi försöker göra så lite åverkan som möjligt på barnens originalberättelse. Det 
handlar mer om att vidareutveckla och anpassa den för radiomediet. 

När manus är godkänt och klart kallas skådespelare in, som gör sina tolkningar av karaktärerna 
och ger dem röst och kanske dialekt. 
 
LJUDEFFEKTER OCH MUSIK  
När rösterna har spelats in börjar arbetet med att bygga upp den ljudvärld där äventyret 
utspelar sig. 

- Det är så härligt med ljud. Man kan skapa vad som helst, inget är riktigt omöjligt. Och om 
ljudarbetet görs riktigt bra, då växer bilder fram hos den som lyssnar. Det är det vi 
strävar efter i Radioskrivarklubben – att hjälpa barn att kunna skapa inre bilder. Det 
stimulerar både språk och fantasi, säger Anders. 

Berättelsen med röster, atmosfär och effekter går nu vidare till musiker som gör sin tolkning av 
hur det ska låta, vilken typ av musik som passar in och lyfter storyn. 

- Musiken är jätteviktig för det slutliga resultatet. Det är den som ger känslan och rytmen. 
 
Ett sätt att få barnen mer delaktiga i processen är att Radioskrivarklubben på senare år har lagt 
in en liten sång i berättelsen. En sång som handlar om karaktärerna eller vad som kommer att 
ske. Att tillsammans, kanske i mindre grupper, försöka hitta på en sångtext är en jättebra övning 
i klassen. Som komplement till annat skrivande. 
 
Slutligen mixas berättelsen av mycket duktiga ljudtekniker på UR och blir den viktigaste 
komponenten i radioprogrammet Radioskrivarklubben. 
 
BARNENS MEDVERKAN 
Eftersom processen att utveckla barnens berättelse kan dra ut på tiden, av olika skäl, försöker vi 
på flera sätt att involvera barnen. 

• Feedback och synpunkter på radiomanus. 
• Skriva egna fortsättningar och slut på berättelsen. 
• Hitta på en enkel sångtext. Om möjligt också sjunga in den. 
• Radioskrivarklubben besöker dessutom klassen och gör korta inspelningar där barnen 

presenterar sig själva och sin story, berättar om karaktärerna och varför berättelsen blev 
som den blev. Dessa inspelningar används sedan i programmet. 

 
RADIOSKRIVARKLUBBEN I KLASSRUMMET 
Vi ser Radioskrivarklubbens program som ett roligt och annorlunda inslag i klassrummet. För 
att inspirera till eget skrivande, för att stimulera fantasin och förmågan att skapa egna inre 
bilder. 
Att lyssna är viktigt för barn och att lyssna tillsammans är en speciell upplevelse. 
 
Programmen på svenska är drygt elva minuter långa. 
Efter programmet kan man diskutera – vad var det vi hörde? Vad hände, hur såg karaktärerna 
ut, var utspelade sig äventyret? 
Och vad tror du hände sedan? Skriv en egen fortsättning. Jobba med detaljerna. 
 
Eftersom berättelserna i Radioskrivarklubben är relativt korta passar de utmärkt att använda 
som underlag för andra aktiviteter: 

• Teckna, måla, berätta med seriestrippar. 
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• Animerad film – cutout-teknik eller lera. 
• Digitala bildberättelser (tips och idéer finns på nätet) 

 
I läroplanen för grundskolan kan man bland annat läsa: 
 
Ur Lgr 11 
Svenska 
Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 
för skilda syften. // 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i 
olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska 
även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.// 

RADIOSKRIVARKLUBBEN PÅ ANDRA SPRÅK 
Radioskrivarklubben produceras även på andra språk till exempel – arabiska, nordsamiska och 
meänkieli. 
Metoden som använts är densamma som beskrivits här ovan. 
Programmen på andra språk är 15 minuter långa. 
I arbetet med minoritetsspråkprogrammen har vi lärt oss att många barn, som är målgruppen, 
bara delvis behärskar språket. Det innebär att Radioskrivarklubbens program på 
minoritetsspråk kommer att bli ”randiga”, dvs att programmen även har svenska språkinslag. 
Annars finns det stor risk att barnen inte hänger med och att man tappar intresset om det blir 
för svårt. Detta är ett tydligt barnperspektiv. 
 
Radioskrivarklubben bygger upp sina program med att försöka ge lyssnaren så mycket 
förförståelse som möjligt innan själva berättelsen kommer. Vad berättelsen heter, vad och vem 
den handlar om, hur de olika karaktärerna låter och så vidare. 
Som pedagog är det bra att lyssna på programmen i förväg och kanske välja ut speciella ord, 
fraser och uttryck som man kan prata med klassen om före lyssning. Ju mer förförståelse, desto 
bättre lyssningsupplevelse. Det gäller i hög grad för minoritetsspråksprogram. 
 
RADIOSKRIVARBLOGGEN 
Arbetet med och de kreativa processerna bakom Radioskrivarklubben kan man följa på webben: 
http://www.ur.se/radioskrivarbloggen/ 
 
På bloggen försöker vi dokumentera vad som händer i klassrum, i ljudstudior och bakom 
kulisserna med text, bild, ljud och videoklipp. 
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