Hamnskiftarens
resa
Lärarhandledning

HAMNSKIFTARENS RESA
Hamnskiftarens resa är en fantasyinspirerad äventyrsserie. I elva avsnitt får lyssnaren
följa 10-åriga Jim, som i sällskap med korpen Ayla beger sig ut på en spännande resa
genom Sveriges landskap från Skåne i söder
till Lappland i norr. Jim gör resan för att få
tag på ett botemedel till sin dödsjuka syster.
Varför Ayla gör den långa och farliga resan
får vi inte veta förrän i det allra sista avsnittet. Jim upptäcker ganska snart att han är
en ”Hamnskiftare” – en som kan förvandla
sig till djur!
Denna radioserie är framtagen för att
fånga elevernas intresse för ämnet geografi
och Sveriges Landskap. Serien ger dig som
pedagog även möjlighet att arbeta ämnesövergripande i både svenska, NO, SO, Matematik och Bild.

Programmet syftar till att träna elevernas
förmåga att förstå och använda kartor, väderstreck och geografiska begrepp. Utöver
denna lärarhandledning så finns material
som kartbilder av varje landskap, en Sverigekarta, bilder från olika geografiska platser
i landet, illustrationer av karaktärerna och
väsen i serien och dessutom manus med
geografiska fotnoter.
Läs mer om hur du kan använda serien
sid 3-6. Varje avsnitt har en egen programhandledning med metodtips och begreppslista m.m. Se innehållsförteckningen nedan.
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OM ATT LYSSNA

SÅ HÄR KAN DU
ARBETA MED SERIEN

”Manus i lärarhandledningen är en stor fördel!
Underlättar för mig att förbereda mig och
undervisningen inför lyssnandet. Jag kan
markera vilka delar jag vill lyfta ut och arbeta
med, göra anteckningar om arbete före, under
och efter lyssnandet.” Lotta Malm, , årsk 5,
Stockholm.

På urskola.se hittar du mer material till
serien och till varje avsnitt. Metodtipsen,
förslagen på övningar och innehållsfrågorna här tar bara upp en bråkdel av det rika
innehållet i serien. I manus finns fotnoter
som lyfter seriens geografiska, historiska,
språkliga och naturvetenskapliga kopplingar. Det gör det enkelt för dig att anpassa
arbetat med serien till just dina elever och
din undervisning. Nedan en sammanställning av material till serien, allt hittar du på
urskola.se under varje avsnitt.

Lyssna kan man göra på många olika sätt.
Att lyssna på programmet gemensamt
i klassrummet ger en upplevelse, att be
eleverna lyssna på egen hand (hemma eller
med hörlurar) en annan. Väljer ni att lyssna
tillsammans i grupp har du möjlighet att
snabbt fånga elevernas tankar och funderingar genom att de kortskriver eller diskuterar innehållet direkt. Om eleverna istället lyssnar på egen hand hinner de både
tänka mer på det de hört, men kanske också
glömma en del till dess ni ses för att bearbeta det. Uppmana eleverna att lyssna aktivt
och fråga om de tycker det är någon skillnad mellan att lyssna och höra och samtala
om vad den skillnaden innebär. Många
behöver träna på att lyssna aktivt och få
hjälp med olika strategier för att ta till sig
ett innehåll auditivt. Kanske vill någon ha
stödfrågor för att skärpa uppmärksamheten? Ha möjlighet att anteckna, rita eller
”klottra” när de lyssnar? En vill blunda eller
vila huvudet mot bänken, medan någon annan helst rör på sig när ni lyssnar. Anpassa
och tillämpa de strategier för läsförståelse
som ni brukar använda för att förutsäga
vad som kommer att hända eller undersöka nya ord och begrepp. Utgå från dina
elevers behov och avgör om ni ska lyssna på
avsnittet utan avbrott eller om du väljer att
pausa för att uppmärksamma något särskilt.
För språksvaga elever kan det vara en stor
utmaning att behålla koncentrationen när
de lyssnar på radioprogram. Enkla bilder
som stöd för förståelsen kan underlätta och
hjälpa dem.

○○ Lärarhandledning till serien
○○ Bildbilaga: Sverigekarta, Landskapskartor som landskapspussel, Illustrationer av karaktärerna att klippa ut.
(se Arbetsblad för serien)
○○ Arbetsblad med innehållsfrågor till
varje avsnitt (se Arbetsblad)
○○ Fria bilder av geografiska platser i Sverige för varje avsnitt (se Arbetsblad)
○○ Manus med geografiska fotnoter (se
Manus)

Ord och begrepp

”Jag tycker även att det är viktigt att lyfta
olika begrepp i varje avsnitt. Kanske kan man
göra en stor begreppskarta som får växa fram
på väggen i klassrummet?” Linda Grandin,
årsk 4-6, Bromma
Genom att lägga tid på elevernas förförståelse innan ni lyssnar får alla goda möjligheter att följa med i berättelsen. Det kan
handla om allt från att gå igenom specifika
ämnesord och begrepp, var avsnittet utspelar sig till att samtala om vad Jim råkar
ut för på sin resa. Geografiska platser och
ämnesspecifika ord och begrepp som dyker
upp i respektive avsnitt finns listade tillsammans med ord och uttryck som en del
elever kanske möter för första gången.
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Följ Jims resa på kartan

○○ Arbeta med Fyrfältare kring geografins ord och begrepp, läs mer här:
https://kooperativt.com/2016/04/28/
struktur-kooperativ-fyrfaltare/
○○ Gör uppgifter som syftar till att para
ihop begrepp med en förklaring. Till
exempel med hjälp av något digitalt
responsverktyg som Kahoot, Socrative
eller Quizlet.
○○ Lär in orden med hjälp av strukturen
Fråga, fråga, byt. Läs mer här: https://
kooperativt.com/2016/05/24/strukturfraga-fraga-byt/
○○ Arbeta med bildstöd.
○○ Kan ord höra ihop på olika sätt?
Gruppera och sortera ord, platser och
begrepp. Välj till exempel att samla
träd och växter för sig, platser för sig
eller koppla geografiska platser till de
djur och växter som finns där eller till
de föremål och aktiviteter som förekommer där. Resonera och motivera i
större grupp kring olika alternativ.

”Vi har följt resan genom att sammanfatta
varje del samt fylla i vår karta på smartboarden. Det har varit bra för då har vi kunnat
repetera föregående avsnitt innan vi lyssnat
på nästa. Repetition och återkoppling är ju något de flesta behöver mycket.” Mariha Bruhn,
årsk 4, Ulricehamn
Skriv ut avsnittens lanskapskartor i A3 och
häng upp ett landskapspussel i klassrummet eller använd de digitala lösningarna.
○○ Rita ut resvägen efter varje avsnitt.
Använd landskapskartorna som
medföljer. Skriv ut kartbilderna i A3
format och klipp ut landskapen och
karaktärerna och bygg ihop som ett
pussel på väggen - till en hel Sverigekarta!
○○ Låt eleverna fylla ut kartan med de
viktigaste orterna, vattendragen och
landmärkena på kartan. Låt de även
placera ut karaktärerna i rätt landskap.
○○ Eller använd kartböcker eller digitala Kartor från Google Earth eller
Lantmäteriet för att titta närmre på
kartbilden av den region där avsnittet
utspelar sig. Hur beskriver Jim och
Ayla naturen, miljön och geografin
där de är? Hur läser man kartan för
att förstå vad som motsvarar deras
beskrivningar? Vad säger kartan om
topografi, bebyggelse, vattendrag och
typ av mark?
○○ Eleverna kan skapa egna kartor digitalt med hjälp av exempelvis Scribble
Maps. Anpassa arbetet utifrån var i
Sverige ni befinner er. Kanske väljer
ni att lägga extra mycket tid på er
egen region? Eller tvärtom på den
region som skiljer sig mest från den
där ni bor.
○○ Landskapsdjur, landskapsväxt, sevärdheter och betydelsefulla platser
– leta efter fria bilder på nätet, rita,
teckna eller klipp ut bilder att kom-

Geografi

”Frågesport och korsord kring innehållet i
avsnitten skulle också fungera bra då man bearbetar. typ vad heter sjön utanför Linköping,
vilken ö är Sveriges största?” Fredrik Harr,
årsk 4-9, Umeå
Varje avsnitt utspelar sig i en region; i flera
landskap. Eleverna introduceras för områdets naturtyp, dess vatten eller vattendrag,
tätorter, landmärken, berg, skogar och
geografiskt viktiga platser. En återkommande uppgift i när ni har lyssnat är att
eleverna med hjälp av kartan antecknar vad
de minns från avsnittet. De kommer under
resans gång bli mer uppmärksamma på hur
dialogen, ljuden och berättaren ger geografiskt viktig information. Lyft regelbundet
även väderstreck, navigering och position.
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plettera er karta med. Samtala om hur
era inre bilder stämmer överens med
verkligheten.
○○ Jim reser under sommaren. Kan vi
ändå föreställa oss att han möter en
hel del olika väder på sin färd? Få
förståelse för hur klimatet skiljer sig
åt mellan norra och södra Sverige
genom att ta reda på dagens väder i
den aktuella regionen eller någon av
dess orter. ßLyssna eller titta på en
väderleksrapport och sjöväderrapport
och uppmärksamma kartans betydelse, GIS och den data som ligger till
grund för meteorologiskt arbete.

○○ Kan ni utifrån kartan förutspå vad
som kommer att hända? Läs kartan
och fantisera tillsammans om vad Jim
och Ayla kan komma att råka ut för
utifrån vad kartan berättar om deras
nästa resmål.
○○ Finns det några ledtrådar i berättelsen om vad som kommer att hända?
Samtala tillsammans eller be eleverna
att skriva om hur de tror att det går
för Jim.

Dialekter

I varje avsnitt finns inslag av den lokala
dialekten (se fotnot i manus)
Vilka dialekter finns representerade i er
klass?
Läs mer om olika dialekter här www.
sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.
html Under rubriken Dialekter för dig i
skolan finns en kartfunktion där man kan
lyssna på olika dialekter.
Det finns undersökningar som visar
vilka dialekter människor tycker bäst och
sämst om. Lyssna på olika dialekter och
fundera på vad ni tycker.

Vad hände sist, vad händer nu,
vad händer sedan?

”Innan man lyssnar på ett nytt avsnitt skulle
jag prata med mina elever kring vad som
hände sist och därefter ge dem möjlighet att
förutspå/gissa vad de tror kommer att hända
och föra en diskussion kring varför de tror att
vissa saker kommer hända.” Lisa Bernhardt,
årsk 4-6, Sala
Till varje avsnitt finns innehållsfrågor med
inslag av färdighetsträning. De kan eleverna
arbeta med på egen hand eller så använder
ni dem som stöd när ni samtalar om avsnittet. En del av frågorna finns även på separat
arbetsblad på urskola.se. Arbeta även med
att återberätta och förutspå.

Ljud och musik

Vi är så vana vid att ha ljud omkring oss
att vi inte alltid tänker på vad det är vi hör.
Passa på att lyssna! De musikaliska inslagen
i serien kan ha anknytning till den geografiska platsen (se fotnot i manus).

○○ Vad hände senast ni lyssnade? Använd er karta som stöd. Variera mellan att eleverna återberättar för varandra i par, att du berättar för gruppen
eller att ni tillsammans läser den
korta beskrivningen av avsnittet här
eller på urskola.se.
○○ Kommer ni ihåg var Jim och Ayla var
någonstans och vart de är på väg?
Titta på kartan och resonera om vilka
olika vägar de kan ta för att ta sig
vidare på sin resa.

○○ Varifrån kommer musiken i serien?
Finns det geografiska kopplingar? Låt
gärna eleverna söka efter informationen på egen hand först.
○○ Lyssna aktivt på ljudillustrationerna i
serien. Vad betyder de för hur vi uppfattar innehållet?
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Arbeta ämnesövergripande

Dramaturgi och karaktärer

”Här hade eleverna verkligen kunnat fått t ex
forska djupare kring landskapsdjuren en efter
en i No:n. Nu har vi mest använt oss av svenska, geografi och bild. Såklart lite biologi också.
Att jobba ämnesövergripande tror jag är en
stor vinst för många, både elever och lärare.”
Mariha Bruhn, årsk 4, Ulricehamn

”Det finns mycket man kan göra i samband
med att lyssna - skriva egna sagor om figurerna i handlingen, beskriva miljön och även
få in lite hållbar utveckling kanske...” Anette
Junebjörk, årsk 5, Uppsala
Även om ni främst lyssnar på Hamnskiftarens resa som del i att lära om Sveriges
geografi, så kan ett fördjupat arbete kring
berättelsen och dess karaktärer bidra till
elevernas förståelse för innehållet.

Hamnskiftarens resa är en utmärkt utgångspunkt för tematiskt eller ämnesövergripande arbete. Ta hjälp av fotnoterna i
manus.

○○ Samla och beskriv karaktärerna i
berättelsen. Beskriv personen eller
varelsen utifrån tre håll: det yttre (utseende, klädsel, ålder, stil med mera),
det inre (tankar, drömmar, värderingar, egenskaper, förmågor med mera)
och omkring (familj, sysselsättning,
fritidsintressen, kompisar, hem med
mera). Gör det gärna tillsammans och
fyll på efterhand som ni lyssnar. Visa
hur eleverna kan hitta information
om en karaktär i repliker och beskrivningar även om allt inte sägs rakt ut.
○○ Hamnskiftarens resa har många
likheter med en saga. Vad utmärker
en saga? Eller är det en fantasyberättelse? Diskutera genrer.
○○ Vem var Nils Holgersson? Låt något
ur Nils Holgersson underbara resa
eller läs om Selma Lagerlöfs välkända
lärobok. Arbeta med begreppen parafras och pastisch.
○○ Gör en dramaturgisk kurva när ni har
lyssnat på alla avsnitt.
○○ Vem är hjälte? Vem är motståndare
och vem är hjälpare?

○○ Längre skrivprojekt (svenska, geografi,
bild)
○○ Sveriges regioner (so-ämnen och
biologi)
○○ Olika genrer så som myt, saga och
fantasy (svenska, bild, religion)
○○ Djur och natur i Sverige (biologi, geografi, bild)
○○ Myter och väsen i nordisk folktro
(svenska, religion)
○○ Beräkna avstånd, mät tid och hastighet (matematik, idrott och hälsa,
geografi)
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AVSNITT 1:

Geografiska platser: Skåne, Blekinge, Kivik,

Bromölla, Rörum, Stenshuvud, Östersjön,
Karlskrona
Geografiska begrepp: öster, söder, hav,
kulle, hed, åker, skärgård, fastland
Djur: ål, glada, korp, ekoxe, kronhjort,
Växter: äppelträd, ek, bok
Väsen: Gloson
Ord och uttryck: snorkel, cyklop, rovfågel,
skrov, skena, sjövägen, hamn, botemedel,
reling, hallucinera

Skåne, Blekinge
10-åriga Jim bor i Skåne tillsammans med
sin familj. Jim blir förtvivlad när han får
veta att hans lillasyster har en obotlig sjukdom. Men hoppet om att hon ska bli frisk
tänds när Jim möter korpen Ayla. Tillsammans ger de sig av på en lång resa genom
Sveriges alla landskap.

Innan ni lyssnar

Karlskrona Hamn

Foto fagge

”Vi låter eleverna översätta substantiven till
sitt modersmål och sätter upp alla olika språk
vid resp. bild. (Translanguaging) Vi behöver
inte förklara vem Gloson är utan var och en
får rita sin egen Gloson, utifrån sitt eget huvud.” Tiina Thammi, årsk 6, Alvesta
”Långt upp i norr är det något som spricker
i Glaciärens is. De säger att det är Demonen
och skymningens väsen som vaknar.” intro
Hamnskiftarens resa
Läs det spännande introt tillsammans.
Vad kommer historien att handla om? Vad
är en glaciär? Vad är en demon? Vem är det
som vaknar och varför? Vad är det här för
typ av berättelse? Var utspelar den sig? Låt
texten väcka intresse att lyssna vidare och få
veta mer.

När ni har lyssnat

1. Vad är ett väderstreck? Vilka väder-

Foto Börje Persson

2.

3.

Bokskog i Ronneby

4.
5.
6.
7.
8.
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streck känner du till? Skriv en mening
som ger exempel på en situation då
det är bra att kunna använda sig av
väderstreck.
”Vi bodde ute på landsbygden, bland
äppelträden söder om Kivik, i ett
gammalt hus mellan en åker och en
bokskog.” Så beskriver Jim hur det ser
ut där han bor. Skriv en liknande mening om hur det ser ut där du bor.
Varför var Jim ensam så ofta den här
sommaren?
Jim möter en ål när han snorklar. Vad
är det ålen varnar Jim för?
Vad är en hamnskiftare? Varför tror du
att serien heter Hamnskiftarens resa?
Vem är berättare i den här serien?
Vem är ”jag” i berättelsen?
Vem är Ayla?
Rita en bild av hur du föreställer dig
Gloson. Visa din bild för en kamrat.
Sök tillsammans på nätet och läs mer
om Gloson.

AVSNITT 2:

När ni har lyssnat

1. Kapten ber Jim titta till höger från där

Öland, Gotland
För att få tag i botemedlet till sin dödssjuka
syster har Jim lovat korpen Ayla att hitta
den försvunna Trollboken. Jim får veta att
han är en Hamnskiftare – en människa som
kan ta över ett djurs kropp. En samling
oknytt - vittror älvar och vättar varnar Jim
och Ayla för att skymningens väsen har
vaknat.

2.

3.

4.
5.

”Rita en stor ryggsäck och sätt upp på väggen
innan eleverna lyssnar på första avsnittet.
Varje gång ett djur ger något till Jim kan läraren sätta upp en bild på saken i ryggsäcken.
Innan eleverna får lyssna på det sista avsnittet kan de skriva hur de tror att allting slutar,
som ett eget avslut på berättelsen. De kan då
använda ”ryggsäcken” att ta hjälp av och den
karta man använt för att se var Jim rest och är
på väg.” Erika Hagström, årsk 6, Mora

6.

7.

Foto Gun Storgårds

8.

Geografiska platser: Kalmarsund, Kalmar,

Ölandsbron, Färjestaden, Stora Alvaret,
Ojnareskogen, Gotland, Visby, Bästeträsk,
Fårösund
Geografiska begrepp: sund, ö, landskap, hed,
Djur: får, baggar, näktergal, korp
Växter: martall
Väsen: kvarngubben, lyktgubben, vittror,
Bysen, älvgubbar, vättar, Näcken, drake
Ord och uttryck: marigt, rauk, ringmur,
väderkvarn,

Väderkvarn på Stora Alvaret

Langhammars raukområde på Fårö

Foto Mosphotos

Innan ni lyssnar

han sitter i båten. Vad heter vänster
och höger på en båt?
Kaptenen säger att Öland både är
minst och näst störst. Hur går det
ihop?
Jim ser mest åkermark och hed omkring sig. Hur er den typen av landskap ut på en karta?
Vad är Stora Alvaret för en plats?
Vad har en väderkvarn för uppgift?
Vad krävs för att en väderkvarn ska
fungera riktigt bra?
Gotland är precis som Öland både en
ö och ett landskap. Vad heter havet
där de båda öarna ligger? Det havet
kallas för innanhav. Titta på en karta
och fundera på varför.
Kommer du ihåg vad det var Ayla bad
Jim ta med sig i förra avsnittet? Den
här gången är det Bysens yxa hon ber
honom lägga i sin ryggsäck. Under
resan kommer Jim behöva packa ner
fler saker i sin ryggsäck. Rita en ryggsäck mitt på ett A4-blad. Lämna plats
runt om så att du kan rita eller skriva
vad han tar med sig under sin resa.
Oj, vad många olika slags väsen det
är som träffas på Stora Rådet. Om du
fick välja att vara ett väsen för en dag,
vad skulle du vilja vara och varför?
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AVSNITT 3:

När ni har lyssnat

1. Jim kommer sjövägen till Söderkö-

Östergötland, Småland

2.

Jakten fortsätter mot domkyrkan i Linköping. Där på en pelare finns en inskription
som kan leda Jim och Ayla närmare den
försvunna trollboken. En mystisk präst
säger att endast trollen vet var boken finns.
I Småland bjuds Jim och Ayla på trollfest.
Men kalaset får ett tvärt slut när den stora
ormen Lindi lockas ut ur sin bur.  

3.
4.
5.

Foto Börje Svensson

6.

Jättekast

7.
8.

Innan ni lyssnar

9.

”Prata litteratur och ta upp till exempel John
Bauer i samband med att man lyssnar på
avsnitt tre. Vilka andra svenska författare har
skrivit om Sverige? Skriva utifrån bilder från
landskapen för att träna på att beskriva och
återberätta. Vad är det vi ser? Skriva nyheter
från landskapet, finns det någon speciell historia eller kända personer från de olika landskapen?” Marianne Modigh, årsk 4-6, Enköping

ping. Vad är en sjöväg?
Vad heter kanalen som börjar i Söderköping? Vad är en kanal? Titta på en
karta och se om det är någon skillnad
mellan hur en kanal och en å ser ut
på kartan.
Om Jim hade fortsatt sin resa längs med
Göta kanal var hade han hamnat då?
Vem är det svanen varnar Jim för?
Jim bestämmer sig för att lifta. Hur
lång tid tar det att resa med bil mellan
Linköping och Jönköping? Vad behöver du veta för att kunna räkna ut det?
Varför vill inte Ayla att Jim hamnskiftar till en fågel?
Vad heter den stora ön i Vättern?
Jättekast heter egentligen flyttblock.
Det är stora stenar som ligger utspridda i landskapet. Förr berättades
det att det var jättar som hade kastat
de stora stenblocken. Men, vet du hur
stenarna har hamnat där?
Undrar om inte Jims föräldrar är lite
oroliga? Hjälp Jim att skriva ett sms
där han förklarar var han är.

Geografiska platser: Östergötland, Sö-

linköpings Domkyrka

Foto Leif Ingvarson

derköping, Göta kanal, Roxen, Stångån,
Linköping, Småland, Jönköping, Ljungby,
Vättern, Visingsö
Geografiska begrepp: jättekast, kanal
Djur: knölsvan, skalbagge, geting,
Växter: barrträd, vit mossa
Väsen: troll, lindorm
Ord och uttryck: rappakalja, krypta, pelare,
domkyrka, lifta
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AVSNITT 4:

När ni har lyssnat

1. ”De flåsade oss i nacken”, så beskriver

Halland, Västergötland,
Bohuslän

2.
3.

Med trollens ormskinn i ryggsäcken tar sig
Jim och Ayla vidare. Längst ut i väst, har
trollen sagt att trollboken finns. Men vägen
dit är allt annat än rak. På sin resa möter
Jim skräniga fiskmåsar och en tröttgammal
gud. Dessutom kan det vara farligt att vara
hamnskiftare. Man vet ju aldrig hur länge
förvandlingen varar.

4.

5.

Hällristning i Tanmunshede på
Spjutguden Foto IBL

6.

7.
8.

Innan ni lyssnar

9.

Foto Lars Johnsson

”Vidare kan man ge eleverna olika uppdrag att
lyssna efter olika saker medan de lyssnar t.ex.
hur beskriver Jim miljön han befinner sig i dvs.
vad är karakteristiskt för just det landskapet?”
Lisa Bernhardt, årsk 4, Sala

Jim att det kändes när trollen jagade
honom genom skogen. Vad menar
han med det?
Varför vände trollen tillbaka?
Vad är det för lång strand Jim är på
och var ligger den?
Det knarrar i sanden under Jims fötter. Har du gått i sand som knarrar?
Varför knarrar en del sand och en del
inte?
Jim förstår att han och Ayla måste ta
sig till Sveriges västligaste landskap.
Vilket landskap är det?
Jim hamnskiftar till pilgrimsfalk. Hur
beskriver han landskapet när han
flyger över Västergötland? Lyssna igen
och försök att rita det han beskriver.
Jämför med kartbilden över samma
område.
Spjutguden finns på en hällristning.
Vad är det för något?
Ta reda på mer om hällristningarna i
Vitlycke utanför Tanumshede. Skriv
en kort faktatext om hällristningar.
I det här avsnittet han Jim bli blöt om
fötterna i två olika hav, Kattegatt och
Skagerack. Titta på kartan och hitta
platsen där de två haven möts.

Storön, Väderöarna

Geografiska platser: Halland, Halmstad,
Kattegatt, Bohuslän, Västergötland, Göteborg, Göteborgs operahus, Göta älv, Skagerack, Väderöarna, Tanumshede, Grebbestad
Geografiska begrepp: västkusten, slätt,
kust, hav, skärgård
Djur: fiskmås, pilgrimsfalk, knubbsäl,
Växter:
Väsen: Spjutguden
Ord och uttryck: labyrint, myt, legend,

vindkraftverk, skepp, labb, hällristning
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Foto Tuula Andersson

AVSNITT 5:
Dalsland, Värmland

Tiomilaskogen

I Bohuslän får Jim nytta av Bysens yxa.
Genom ett hugg intill en hällristning uppenbarar sig den gamla spjutguden. Jim får
veta att han, Jim, är den ”utvalda” och den
enda som kan besegra demonen. De svarta
korparna i Dalsland varnar Jim för Ayla.
Kan han verkligen lita på henne?

När ni har lyssnat

Innan ni lyssnar

1. Var i världen finns det glaciärer?
2. Glaciärerna krymper. De har förlo-

”Det innebär att medan de lyssnar måste de
skriva ner korta stödord, så de lättare kommer
ihåg vad de hört.” Erika Hagström, årsk 6,
Mora

3.

Geografiska platser: Värmland, Vänern,

Dalsland, Tiomilaskogen, Håverud, Åmål,
Värmlandsnäs, Karlstad, Klarälven
Geografiska begrepp: udde, glaciär, fors
Djur: korpar, varg

4.

Växter:
Väsen: Stallu, Rugner, demon
Ord och uttryck: akvedukt, vildmark, tupplur

5.

Foto Lena Cedervall

6.

Akvedukten i Håverud

7.
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rat 40 procent av sin is på trettio år. I
denna saga beror det på en demon.
Vad beror det på i verkligheten?
Jim tror att han är vid havet igen, men
det är Sveriges största sjö han ser. Vad
heter den?
Titta på kartan och fundera tillsammans på vilken väg Kaptenen har tagit med sin båt Kristine för att komma
till Åmål?
Jim och hans vänner måste byta båt
för att kunna fortsätta upp i Klarälven. Varför?
Jim försöker att hamnskifta när vargarna kommer, men misslyckas. Vad
tror du att det beror på?
I det här avsnittet färdas Jim och hans
vänner upp för Klarälven. Arbeta tillsammans med en kamrat och rita och
förklara varifrån vattnet i älvar och
floder kommer och åt vilket håll det
rinner.

AVSNITT 6:

När ni har lyssnat

1. På en karta finns information om mer

Västmanland, Närke
Jim och korpen Ayla fortsätter sin resa med
hjälp av de stora vargarna från Tiomilaskogen. De beger sig mot Sala silvergruva för
att hitta den mystiska gruvfrun. Men hon
är inte den hon utger sig för att vara och de
blir bestulna på trollboken. Jakten på att ta
tillbaka trollboken leder Jim och Ayla till en
helt annan tid!

2.
3.
4.

Foto Mikael Gustafsson

5.

Sala Silvergruva

6.

7.

Innan ni lyssnar

Örebro slott

Foto Haris Lojo

”I avsnitt 6 så reser Jim och Ayla tillbaka i tiden. Det är ett spännande drag som gör att det
blir en dimension till. Det kan vara en idé att
koppla ihop tidsepokerna och kanske titta på
en utvecklingslinje om till exempel fordon. Vad
har vi i dag och hur såg det ut på 1600-talet?
Det nämns olika fordon i avsnittet. En annan
kan vara kläder. Hur ser vi ut idag och hur såg
man ut på 1600-talet? Eleverna kan använda
sig av tidningar och klippa ut bilder och sedan
rita hur de tror att det var på 1600-talet.”
Marianne Modigh, årsk 4-6 , Enköping

än hur naturen ser ut på en plats.
Titta på kartan och se hur karttecknet
för gruva ser ut. Vilka andra näringsgrenar och mänskliga aktiviteter kan
du få information om på en karta?
Varför vill vargarna inte följa med ner
i gruvan?
Var hamnar Jim när han följer efter
prästen?
Gör en lista på det Jim ser och upplever som är annorlunda på 1600-talet.
Hur såg det ut där du bor på 1600-talet? Hur kan du göra för att ta reda på
det?
Slottet i Örebro ligger på en liten ö
i ån som rinner genom staden. Vad
heter ån? Varför tror du att man valde
att bygga slottet just där?
Det finns inga foton från 1600-talet,
men om du vill kan du se hur det såg
ut på olika platser för 60 år sedan.
Följ instruktionen som kommer från
Eniros webbsida.

De historiska flygfotografierna har publicerats på Eniro.
se där besökaren med ett snabbt och enkelt gränssnitt i
detalj kan se och jämföra vad som hänt på 60 år. Så här
gör du:
○ Gå in på http://kartor.eniro.se och sök efter den plats
du vill titta på
○ Välj ”Flygfoto 1955-1967” i drop-downmenyn överst
till höger
○ De historiska flygfotografierna kommer nu fram som
ett extra lager. Du kan scrolla runt som vanligt och använda musen till att dra de historiska bilderna fram och
tillbaka över de nyaste flygfotografierna från 2014 - och
tydligt se skillnaderna.

Geografiska platser: Västmanland, Sala,

Sala silvergruva, Örebro, Närke, Örebro
slott, Svartån, Stockholm

Geografiska begrepp:
Djur: hasselmus
Växter:
Väsen: gruvfrun, varulv,
Ord och uttryck: turistmål, droska, kusk,

fackla, tidsportal, eko,
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AVSNITT 7:

När ni har lyssnat

1. Vad är det prästen och kungen tror att

Södermanland, Uppland

2.

Jim och Aylan har hamnat i 1600- talet i sin
jakt på prästen som har stulit den viktiga
trollboken ifrån dem. Jim hamnskiftar till
en liten mus och gömmer sig i prästens
vagn när denne reser mot Stockholm och
slottet Tre kronor. På slottet händer det som
inte får hända, Jim blir upptäckt och hamnar i fängelsehålan.

3.

4.

Innan ni lyssnar

”Hur tänker ni er att Jim ser ut? Av det vi har
fått höra hur skulle du beskriva att han är som
person? Detta kan man göra först när man
lyssnat ett antal avsnitt så eleverna fått en
känsla för karaktärerna.” Lisa Bernhardt, årsk
4-6 ,Sala

5.

6.

laren, Södertälje, Slottet Tre Kronor, Uppland, Dalarna, Falun
Geografiska begrepp: skärgård
Djur: havsörn
Växter: kungsängslilja
Väsen: häxa
Ord och uttryck: häxbränning, ers majestät, dräng, rustning

Kungsliljan

Foto Gunilla Stenberg

Slottet tre kronor på 1600 talet

Foto Stockholm Stadsmuseum

Geografiska platser: Södermanland, Mä-

de ska hitta i Nasafjäll?
Jim berättar att han åker längs med
sjön Mälaren. Titta på kartan och se
vilka orter som ligger vid Mälaren
idag.
Nog verkar Ayla väldigt mystisk? Jim
märker att hon inte berättar allt för
honom. Tycker du att han ska lite på
henne? Motivera ditt svar!
Ta med hjälp av kartan och bilder på
nätet reda på hur skärgården utanför
Stockholm ser ut. Hur beskriver Jim
det han ser? Jämför med skärgården i
Bohuslän på västkusten. Lista likheter
och skillnader.
Vem är det Jim träffar i fängelsehålan? Vilken viktig information får han
av honom?
Nu har du följt Jim och Ayla på deras
resa i ganska många avsnitt. Rita en
bild av hur du föreställer dig att de ser
ut. Skriv och berätta vad du vet om
dem.
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AVSNITT 8:
Gästrikland,
Foto Ola, Mostphoto

Dalarna, Härjedalen

Fäbod i Dalarna

Ayla har hjälpt Jim ut från fängelset. Nu
måste de hitta Stina Urbansdotter! Om de
hittar henne så kommer de få tag på prästen och kunna ta tillbaka trollboken som
han har stulit. Stina är den enda som vet
vilken blomma som behövs till Jims lillasysters botemedel. Men det är riktigt bråttom,
för prästen anklagar Stina för att vara en
häxa och tänker bränna henne på bål.

När ni har lyssnat

1. Ayla berättar att fisken i Östersjön har

Innan ni lyssnar

”Gå igenom väderstreck och avstånd på en
karta. Olika symboler du kan finna på en
karta och hur olika landskap, så som berg,
åkermark m m, betecknas och färg-anges.”
Marianne Modigh, årsk 4-6, Enköping

2.
3.

Geografiska platser: Gästrikland, Gävle,
östersjön, Dalarna, Härjedalen, Falu koppargruva, Falun, Sveg, Siljan, Njupeskär
Geografiska begrepp: fjäll, kulle, vattenfall
Djur: berguv, strömming, brunbjörn
Växter: mosippa, backsippa, gran

4.

5.

Väsen:
Ord och uttryck: böljande, lukta fränt,

6.

hycklare, meteorit, vindskydd, sjusovare,
fridlyst, timmerhus, livnära sig, koppar,
svavel

7.

Foto Mostphotos

8.

Falu koppargruva

9.
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dött ut. Ta reda på om det stämmer
som hon säger och vad det beror på.
Hur ser landskapet ut i Dalarna?
En välkänd röd färg har varit vanlig på hus och ladugårdar i den här
regionen väldigt länge… men varifrån
kommer det röda i färgen?
Jim och Ayla räddar Stina från det
brinnande bålet. Hur går det till? Arbeta i grupper och rita ett bildmanus
eller en seriestrip av den dramatiska
scenen.
Sjön Siljan har kommit till på ett speciellt vis. Hur?
Ta reda på var Njupeskär och Old
Tjikko ligger någonstans. Varför är
Jim och Ayla där?
Jim och Ayla är i en nationalpark.
Vad är det för något? Varför finns det
nationalparker?
När Jim och Ayla kommer tillbaka till
sin tid känner de en märklig lukt. Vad
är det som luktar?
Vad heter bergskedjan som ligger på
gränsen mellan Sverige och Norge.

AVSNITT 9:

Innan ni lyssnar

Geografiska platser: Hälsingland, Bollnäs,

Hälsingland,

Medelpad, Flataklocken, Storsjön, Östersund, Sundsvall, Jämtland
Geografiska begrepp: myr, äng
Djur: lodjur, skogshare
Växter: hjortron, gran
Väsen: Storsjöodjuret, gast
Ord och uttryck: gast, gengångare

Medelpad, Jämtland
Jim och Ayla är tillbaka i nutid. Men mycket
har förändrats. Himlen har blivit mörk och
fler och fler av skymningens väsen träder
fram. Jim och Ayla får hjälp från oväntat
håll. Ayla visar en ny sida av sig själv och
lämnar Jim ensam. Med hjälp av gåtor,
magi och skogens många djur tar sig Jim
vidare på egen hand.

När ni har lyssnat

1. Demonen har börjat vakna. Hur mär2.

3.

Foto Hans Notsten

4.

Hjortron

5.

6.
7.

Myr med spång

Foto Åke Lundin

Sveriges mittpunkt i Medelpad

Foto Helena Larsson

8.

ker Jim och Ayla det?
Jim har svårt att ta sig fram. Det är tät
granskog och stenig mark. Hur långt
kan han gå på en timme i sån terräng?
Vad behöver ni veta för att räkna ut
det? Diskutera!
Jim får rida på lodjurets rygg. Vilket
kännetecken har ett lodjur?
Lodjuret är ett av Sveriges fem stora
rovdjur. Vilka är de fyra andra?
Om du var hamnskiftare, vilket av de
fem rovdjuren skulle du välja att vara
för en dag? Motivera ditt val för en
kompis.
Jim åker buss från Sundvall till Östersund. I vilket väderstreck färdas han?
Ta reda på vilken väg bussen tar. Hur
kan du göra det?
Vad heter fjällen som Jim ser?
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AVSNITT 10:
Foto Johan Sagmo

Ångermanland,
Västerbotten,

Höga Kusten

Norrbotten
Efter att Jim återvänder från sitt hamnskifte till sjöodjur ligger han utmattad på
Storsjöns strand. Två mörka gestalter för
bort honom - ut i sjön och in i Inlandsälven. De två bävrarna för honom till en av
kungarna i djurriket där han kan vila ut och
återhämta sig. Men där finns en förrädare
som leder Jim till den onda prästen.

När ni har lyssnat

Malmvagnar i Kiruna

3.
4.

5.

Innan ni lyssnar

6.

Geografiska platser: Ångermanland, Höga

Norrbotten skärgård

Kusten, Västerbotten, Umeå, Mjällån,
Norrland, Bottniska viken, Kebenekaise,
Gällivare, Norrbotten, Lappland, Sapmi,
Malmbanan
Geografiska begrepp: sjö, älv,
Djur: bäver, storspov, myror, svidd, knott
Växter: björk
Väsen: Bärarn
Ord och uttryck: gestalt, branta, slunga,
allé, järnmalm, midnattssol, godståg, vidder

hela Sverige. De har försörjt landet
med energi. Ta reda på hur ett vattenkraftverk fungerar.
Sveriges högsta berg, vad heter det?
På en karat kan man se hur högt ett
berg är. I vilken enhet presenteras
det? Varför skriver man inte bara hur
högt det är i meter? Diskutera
Jim och prästen åker med tåg längs
med Malmbanan. Leta reda på en
karta som visar Sveriges järnvägsnät.
Diskutera varför de stora järnvägslinjerna går just där de gör. Finns
det några områden där det inte finns
någon järnväg alls? Vad beror det på?
En del lokförare passar på att filma
från sin plats i loket. Se om du kan
hitta en sådan film genom att söka
på ”Train driver´s view”. Leta efter
sträckor som visar någon del av Jims
långa resa.

Foto Peter Öhman

Foto Michael Erlardsson

1. Längs vilken älv förde bävrarna Jim?
2. Älvarna i norr har betytt mycket för
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AVSNITT 11:

När ni har lyssnat

och täcker ¼ del av Sveriges yta. Hur
stort är det? Vad behöver du ta reda
på för att kunna göra en räknesaga
eller räkneuppgift av det?
2. Rita en bild av demonen. Fundera
tillsammans kring varför människor i
alla tider har föreställt sig att det finns
varelser och vidunder av det slaget.
Varelser som lever gömda djupt ner
i sjöar och hav eller i otillgängliga
bergstrakter.
3. Jim hamnskiftar till en koltrast för att
kunna flyga hem med medicinen till
AnnMarie. Men finns det verkligen
koltrastar så långt norrut? Ta reda på
det!
4. Skriv en recension om Hamnskiftarens resa.

Prästen lämnar Jim för att dö i ödemarken
och ger sig av för att väcka Demonen. Ayla är
fortfarande försvunnen. Som tur är får Jim
hjälp från annat håll och ger sig av för att
hitta prästen och trollboken. Kommer Jim
lyckas att besegra demonen och kommer
han få tag i botemedlet till sin dödssjuka
syster? Och vem är Ayla egentligen?

Fjällmassivet Kebnekaise

Utsikt från Dundret i Gällivare

Foto Michael Erhardsso

Lappland

Foto Shutterstock

1. Lappland är Sveriges största landskap

Innan ni lyssnar

Samebyn Raan

Foto Torbjörn Jakobsson

Nu är det dags att tömma ryggsäcken som
både du och Jim har fyllt med föremål under
resan. Ayla har sagt att han kommer att behöva allt han har fått med sig, men till vad?
○○ Vad finns i ryggsäcken?
○○ Arbeta i par med att fundera på vad
Jim ska allt till. Vad kommer att hända i sista avsnittet av hamnskiftarens
resa?
Geografiska platser: Gällivare, Kiruna,

Lappland, Kebenekaise
Geografiska begrepp: fjäll, berg, glaciär
Djur: fjällräv, koltrast
Växter: mosippa
Väsen: Demonen
Ord och uttryck:
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KOPPLINGAR TILL

samt med delar av det centrala innehållet i
svenska

KURSPLANEN
När ni har lyssnat på Hamnskiftarens resa
och arbetat med seriens innehåll i klassrummet kommer ni delvis att ha behandlat
följande delar av det centrala innehållet i
geografi för årskurs 4 – 6.

LÄSA OCH SKRIVA
○○ Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika
medier samt för att urskilja texters budskap, både de
uttalade och sådant som står mellan raderna.

BERÄT TANDE TEXTER OCH
SAKPROSATEXTER
○○ Berättande texter och poetiska texter för barn och
unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga

LIVSMILJÖER

världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, drama-

○○ Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras

tik, sagor och myter som belyser människors villkor

av människans markutnyttjande och naturens egna

och identitets- och livsfrågor.

processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka

○○ Berättande texters budskap, språkliga drag och ty-

konsekvenser detta får för människor och natur.

piska uppbyggnad med parallellhandling och tillbaka-

○○ De svenska, nordiska och övriga europeiska natur-

blickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras

○○ Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel

utmärkande drag och utbredning.

webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll,

○○ Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlings-

uppbyggnad och typiska språkliga drag.

mark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden
olika resurser finns och vad de används till. Vattnets

SPRÅKBRUK

betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av
regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt
skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella
minoritetsspråken är.

○○ Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas
befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

GEOGRAFINS METODER,
BEGREPP OCH ARBETSSÄT T
○○ Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg,
hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga
Norden.
○○ Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler
och skala. Topografiska och tematiska kartor.
○○ Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna
läsa, skriva och samtala om geografi.
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samt möjlighet att arbeta med följande centrala innehåll i historia
HUR HISTORIA ANVÄNDS OCH 		
HISTORISKA BEGREPP
○○ Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet,
1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar
genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader,
städer och gränser.
○○ Hur historiska personer och händelser, till exempel
drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har
framställts på olika sätt genom olika tolkningar och
under skilda tider.

och musik

LÄNKTIPS:

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/
digitala-historiska-kartor/
https://online.seterra.com/sv/
https://www.geodata.se/Geoskolan/
http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/ikt-i-skolandel-29-kartor/
http://pedagogblogg.stockholm.se/granslost-digitalt-larande/2017/01/21/sa-anvanderjag-gis-i-undervisningen/
http://www.enirogroup.com/sv/pressmeddelanden/eniro-forst-med-historiska-flygfoton-pa-kartan

Andra program från UR

○○ Geografens testamente –
den stora Sverigeresan
○○ Nyfiken på Sverige –
Naturen
○○ Människor för ändring –
Häxorna, om rättssäkerhet
○○ Tro och väsen
○○ Berg på riktigt
○○ De yttersta barnen
○○ UR Samtiden –
Kartlägga eller kartläggas

MUSIKENS SAMMANHANG 		
OCH FUNKTIONER
○○ Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika
estetiska uttryck kan samspela.
○○ Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika
kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
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