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Lärarhandledning av Anne-Marie Körling
Barn har rätt att lyssna till radio och att läsa skönlitteratur – för gemenskap, intresse och lärande. Att
skriva en lärarhandledning betyder att radiolyssnandet och litteraturläsandet kan och ska berika varandra.
Jag är en trogen radiolyssnare. Växte upp med äventyret att förstå radions förmedlande av land- och
sjöväderrapporten. Orden kittlade och fantasin tog vid.
Jag är lärare, handledare, författare och Sveriges läsambassadör 2015-2017.
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Syfte med lärarhandledningen
Att läsa, lyssna, kommunicera, tänka och lära
– och om att lyssna på radio i klassrummet
Att lyssna på radio och ta del av utbudet som finns hos UR kan vara en del av undervisningen. Syftet är
att få möta språket genom olika källor och erbjudas möjlighet att lyssna till det som berättas, förklaras och
beskrivs. Just denna handledning handlar om boksamtal och Barnradions bokpris 2020.
Barnradions bokpris är program med fokus på att läsa, samtala och resonera kring litteratur. Fem
böcker är utvalda och genomlästa av lärare, bibliotekarie och radioproducent. Av fem böcker väljs sedan
en bok ut och den blir årets utvalda. Samtalen leds av en programledare tillsammans med fem
mellanstadieelever. Samtalen om böckerna och hur man talar om läsning med barn kan vara en del av
lärarens fortbildning i boksamtal. Programledaren blir därför en slags kollega till mig samtidigt som mina
elever får fem nya klasskamrater i eleverna i programmen. Det betyder också att jag får en mentor i hur
man kan samtala om böcker, och eleverna får flera olika infallsvinklar genom att lyssna till barnens åsikter,
känslor, tankar och resonemang.
Sex boksamtalsprogram om vardera tio minuter
Barnradions bokpris omfattar en serie om sex program där varje program tar cirka tio minuter att lyssna
till. Programmen kan ge oss en modell för hur vi själva också kan genomföra egna ”program” runt den
egna klassens bokval. Genom gemensam läsning kan vi också utse en ”vinnare”. I praktiken betyder det att
vi läser fler böcker – och att vi samtalar om det vi läser. Som lärare kan vi då låna programledarens roll och
eleverna kan låna av barnen de får lyssna till.
Eleverna ska få tankegods att både tänka, kommunicera och lära genom. Undervisningen ska leda till
ett livslångt läsande och radiolyssnande. Därför är det viktigt att både radioprogrammen och litteraturen
skapar intresse och visar riktning till en fortsättning.

Lärarens lärande förhållningssätt
Vi gör det vi ser andra göra. Det gäller också i klassrummet. Genom läraren möter vi innehåll och i
undervisningen blir den vår gemensamma utgångspunkt. Därför är lärarens intresse och nyfikenhet något
som stärker och påverkar eleverna eftersom de kan låna både intresse och nyfikenhet av läraren. När det
kommer till att läsa och att lyssna kan man som lärare välja att vara lyhörd och visa lyhördhet, verka för
saklighet och utmana med frågor som kittlar tankarna och som får oss att fokusera på innehållet i det vi
läser och lyssnar till.
När vi lyssnar gör vi det tillsammans i klassrummet. Det är där vi utvecklar vår förmåga att lyssna
tillsammans, att fokusera och få utrymme att tänka. Om eleverna inte kan lyssna kan vi se det som ett
utvecklingsuppdrag och ett undervisningsinnehåll. Att lyssna på radio handlar om att ge andra – de som
inte är i klassrummet – en möjlighet att berätta för oss i klassrummet. Att lyssna på radio är en del av vad
samhället erbjuder oss alla. Därför ska vi låta eleverna upptäcka radion och de program som finns där.
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Icke värderande – varmt saklig
Lärarens varma saklighet handlar om att inte bedöma det som sägs utan lyfta fram aspekter som synliggör
det eleverna tänker. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, kommunicera och lära, både ur det som sägs i
programmen och det som sägs mellan klasskamraterna i klassrummet. Eftersom eleverna har rätt att
uttrycka sin åsikt och sitt ställningstagande kräver det av läraren att inte värdera och bedöma utan läraren,
som varmt saklig, låter det som blivit sagt vara en del av det som utforskas. Lärarens roll är att skapa
frågor, fokusera och lyfta fram aspekter av det som har sagts genom att ge eleverna ytterligare tankestoff
att tänka kring. Läraren tar heller inte ställning för eller emot utan låter eleverna möta varandras åsikter
om det som sägs. Klassrummet ska vara en trygg plats att tänka högt på, och en plats att tänka olika på.
Det kommer med lärarens förmåga att sakligt hålla sig till ämnet och ge näring till diskussionerna genom
kunskaper som kan påverka och förändra.
Minns att alla aktiviteter vi ger eleverna också betyder att de ska ges möjlighet att få lära för livet! Att
lyssna till radio är något vi behöver lära, och därför behöver vi lyssna tillsammans i klassrummet. Radio
innehåller en mängd program att få möjlighet att lyssna till, och är därför också ett medie vi kan och bör
bekanta oss med som ett undervisningsinnehåll. På så sätt kan vi bidra till att skapa vägar till ett eget aktivt
lyssnade på radio, ett livslångt sådant.
Läroplanen beskriver hur vi ska förhålla oss:
• Läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs erfarenhet och tänkande, sida 14.
• Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, sida 15.
• Läraren ska iaktta respekt för elevens integritet, sida 16.

Undervisningens förberedelser
För att skapa undervisning krävs förberedelse. Att lyssna igenom programmen hör till, så även att låna de
aktuella böckerna eller att de på annat sätt visas fram i klassrummet. Det är till exempel möjligt att hämta
hem bokomslag via nätet för att visa på en interaktiv whiteboard. Det finns också ofta smakprov att läsa
ur böcker via nätet.
Förberedelsens innehåll
• Lyssna till programmen.
• Låna boken som programmet lyfter fram.
• Hitta information om författaren och illustratören.
• Välj tidpunkt för undervisningen.
• Se till att tekniken fungerar.
• Undersök att ljudet går att höra från alla platser i klassrummet, och att bild och den text som visas
på tavlan också är väl synliga.
• Välj förhållningssätt.
• Diskutera hur man lyssnar och vad man behöver för att lyssna.
• Fundera över vilka elevaktiviteter som kan vara möjliga under själva lyssnandet: anteckningar med
frågor, ord eller åsikter för det gemensamma samtalet i klassrummet.
• Hitta länkar till omslag.
• Hitta länkar till smakprov ur boken.
• Hitta länkar till författarnas hemsidor.
• Hitta länkar till illustratörernas hemsidor.
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Vad kan vi lära oss av radioprogrammen?
Samtalen om boken utförs i programmen när boken är läst. Programledaren varvar innehåll ur boken med
frågor för att aktivera samtalen. Det betyder att innehållet vidgas mellan samtalen. Detta kan man göra
även i klassrummet genom att påminna om textens innehåll; läsa baksidestexten, läsa korta stycken ur
boken, prata om författarskapet.

Lyssna flera gånger
Radioprogrammen finns att lyssna till om och om igen. Då vi lyssnar flera gånger kommer vi att upptäcka
nya saker varje gång. Vi bör lyssna till helheten för att förstå vad som avhandlas och varför. Andra gången
vi lyssnar kan vi pausa programmet för att diskutera eller berätta om det vi själva tänker på. Lyssnandet är
en aktivitet som påverkar eleverna att tänka. När vi tänker behöver vi få prata om det vi tänker på. I denna
lyssnande gemenskap uppstår fokus och lärande och det genom en mångfald av röster med olika
infallsvinklar, synpunkter, berättelser och anknytningar till det som sägs. Vi skapar därmed en dialog kring
det vi har lyssnat till. Det innebär att vi vidgar, breddar och fördjupar.

Tycka och tänka lika och olika
Läroplanen beskriver att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och personliga
ställningstaganden. Att tycka, tänka och förstå möjliggörs genom att vi får pröva våra åsikter i gemenskap
med andra. När eleverna uttrycker sig fritt bör de också vara befriade från att bli bedömda. Det krävs att
läraren är saklig, lyfter fram det eleven har formulerat och länkar samman elevernas åsikter till vad vi är
överens om och vad som skiljer våra tankar åt. Det finns inga rätta svar, utan många svar. Läraren lyssnar
lyhört på det eleverna lyfter fram och kan ställa följdfrågor som fördjupar och vidgar det eleven har sagt:
”Berätta, du nämnde något om att vara ledsen trots att man visar att man är glad?”
En sådan fråga bekräftar elevens tankegångar men erbjuder en fortsättning och en fördjupning av
resonemanget. ”Följdfrågorna är formativa följeslagare”, skriver jag i Textsamtal och bildpromenader
(Körling, 2017).
Läroplanen beskriver:
• Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan.
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas
förmåga att göra personliga syällningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och
andra, sida 10.
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Böckerna – nominerade titlar till Barnradions bokpris 2020
Frågor att samtala om
Att presentera de fem böckerna och diskutera dem före lyssnande av programmen kan väcka
diskussioner:
• Varför blev just dessa böcker utvalda?
• Vilka böcker blev inte valda?
• Vem/vilka valde ut böckerna?
• Vilka var de andra böckerna?
• Hur gick urvalet till?
• Varför tror vi att just dessa böcker blev de som juryn fick till uppdrag att läsa?
Titta specifikt på bokomslagen
• Hur lockar omslagen att läsa boken?
• Vad ger omslagen för information?
• Hur känns boken att hålla i?
• Beskriv boken du vill läsa!
Det kan bli samtal som handlar om både urvalsprinciper och källkritik. Vi efterfrågar också de andra
böckerna och kan därmed presentera en mängd böcker utöver de fem vi väljer ut. Det är viktigt i en
demokrati att lära sig något om att välja och att välja bort. Vad som handlar om majoritetsbeslut och hur
man då förstår att trots att man själv kanske valde en annan bok så måste man böja sig för det beslut som
flest sällade sig till.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur går det till att välja?
Vad betyder ett val ur ett demokratiskt perspektiv?
Vad vet vi om de böcker som inte valdes?
Vad vill vi veta om dem?
Vad innebär att nominera?
Vilket ansvar har de som läser böckerna när det gäller att välja ut en vinnare?
Räcker den information vi har för att väcka vårt läsintresse?
Varför blir vi intresserade av böckerna?
Vad behöver vi för att bli intresserade?
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De nominerade titlarna är…
Familjen av Cecilia Lidbeck
Ella bor med Familjen på Gården. I Familjen är det Far som styr. Han ser till att maten välsignas av
solen och att inget utifrån, inget förgiftat, kommer innanför stängslet som omringar dem. I
Familjen gäller det att göra allting rätt om man ska överleva Kollapsen.
Familjen är en bok om isolering, lögner och överlevnad, hemligheter och äventyr.

I väntan på mitt ovanliga liv av Pär Sahlin
Silas lever ett helt vanligt liv, kanske till och med lite för vanligt, för förutsägbart. I Silas hyreshus
bor djävulen på botten, mobbaren Viggo, och ängeln på toppen, coola längdhopparen Narin.
Dessutom är Silas enda vänner 80-åringarna Gun och Åke och deras hund Tubbe. I väntan på
mitt ovanliga liv är en berättelse om ett helt vardagligt liv som plötsligt tar en ny vändning.

Den falska rosen av Jakob Wegelius
Den falska rosen handlar om fartyget Hudson Queens gåtfulla historia. Sökandet efter sanningen
leder maskinisten Sally Jones och skepparen Henry Koskela till Glasgows undre värld. Där tar deras
resa en ödesdiger vändning. För Sally Jones står till slut själva livet på spel. Den falska rosen är en
actionfylld thriller om jakten på ett pärlhalsband, berättad av en mycket klok gorilla.

Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld
Sigge och hans familj har flyttat från Stockholm till Skärblacka, hem till mormor och hennes
pensionat. Sigge tycker att det är toppen. Nu kan han reboota sig själv och bli en ny människa.
Planen är att bli omåttligt populär eller i alla fall att kunna prata med folk utan att de tittar på
honom som om han vore ett freak. Men hur gör man för att få vänner? Hur blir man populär?
Och framför allt: Kan man fixa det på 59 dagar?
Mitt storslagna liv är en bok om vänskap, fula glasögon och en försvunnen trädgårdstomte.

Vi går varvet av Ina Lagerwall
Liv ska börja sjuan men har en stor klump i magen. Hur ska hon vara för att alla andra ska gilla
henne? För att kompisarna Jessa och Bella ska vilja vara med henne? Hur ska hon vara för att Jessa
och Bella ska förstå att hon inte alls är som Lisa, som leker häst och har gummistövlar på sig i
skolan? Hjälper det om hon säger att hon är kär i Hannes, fast hon inte alls är det? Vi går varvet är
en bok där man kan höra ljudet av gummisulor mot blankpolerade golv när grupper av elever
trampar fram genom korridorerna och går varvet runt skolan på rasten.
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Körlings ord
Räds inte böckernas innehåll och berättelser.
Författarna lotsar läsarna. Böckerna fångar läsarna.
När du som lärare lyssnar till elevernas tankar om böcker och hur de förstår dem kan du också lyssna till
hur samtal kring en bok möjliggör för barn att tänka själva. Det handlar inte om att bedöma deras
förmågor utan att underhålla dem.
När barnen i programmen beskriver situationerna i böckerna kan vi lära oss att barn både tänker och
funderar på frågor om moral, att vara människa och svårigheter som livet ger. Barn ska få veta – och
därmed kunna delta i existentiella frågor som både är känslosamma och verkliga. Barnjuryn beskriver
böckernas betydelse som att det innebär få veta och därmed kunna förstå. Böckerna ger möjlighet att
prata på det sätt barnen själva vill, kan och förmår. Genom litteraturen får de möta det som berättas och
de tar till sig innehållet på det sätt de själva kan och i samtalet vad de själva vill lyfta fram.
Jag brukar säga att barn ska skyddas i verkligheten och inte ifrån den. Barnlitteraturen informerar
om levnadsöden som barn och unga kan få möta och också tänka om. Även i spegelvärlden finns den
verkliga möjligheten att lösa problem på andra sätt än vad som är möjligt i den verkliga världen. I samtalen
kommer deras tankar fram, deras frågor om det de inte förstår och samtidigt kan vi lyssna till hur de själva
tänker att det går att lösa. Därför är det viktigt och betydelsefullt att läraren inte värderar elevernas svar
utan istället ber dem berätta mer om det de har sagt.

Ett frågebatteri för boksamtal
Att aktivera frågor handlar om att skapa möjligheter för eleverna att ställa frågor. Ett annat sätt är att
skapa frågor som aktiverar eleverna att tänka, utveckla, fördjupa och presentera åsikter och funderingar.
Genom att anteckna frågorna som ställs i programmen kan läraren få det frågebatteri som modellas i
samtalen med eleverna. Nedan finns frågor att använda för alla samtal vi har om böcker.
Vad är det här för typ av bok?
Hur ser relationerna ut?
Vilka är det författaren berättar om?
Han får inte vara med? (bekräftande fråga som öppnar upp för fördjupning av resonemang)
Hur kommer det sig att utseendet spelar roll?
Vad händer här? (efter högläsning av text, fokus på det som berättas)
Vad har han för relation till sin mamma?
Nu har vi pratat om en person – nu abyter vi till den andra personen.
Hur är det med den andres familj?
Vad tänker vi om hur starka barn är?
På vilket sätt samspelar text och bild?
Hade du valt denna bok endast på omslaget?
Kan det som sker i boken hända oss?
Vad fastnade ni för extra mycket?
Vilka hashtags ska vi ge denna bok?
Vilken genre är det?
Hur drabbar den här boken dig?
Hur viktigt är det att det finns en bok som berättar om det man själv har har erfarenhet av?
Kan man välja fel bok?
Berätta om bilderna i boken.
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Bokspecifika frågor till nominerade titlar 2020
Vid bokspecifika frågor behöver läraren vara lyhörd för hur eleverna förklarar innehållet i boken. När
eleverna summerar innehållet och berättar sina egna tankar skapas nya frågor.
Familjen av Cecilia Lidbeck
Om en berättelse handlar om att ge en samhällsfrånvänd undervisning kan elevernas synpunkter vara att
diskutera syftet med utbildning och skola, samt hur eleverna ska kunna göra sin röster hörda i ett
klassrum. Genom undervisningen i familjen kan vi synliggöra den faktiska undervisningen i skolan.
Minns att inte värdera svaren som rätt och fel, utan ge eleverna möjlighet att tänka fritt. Som lärare kan du
summera och sammanfatta elevernas åsikter och resonemang. Frågorna vi diskuterar är knutna till
böckernas innehåll och bidrar därför till hur vi förstår böckerna.
Ett exempel kan vara att lyfta vad en skola ska ge för innehåll och vad de barn som går i skolan i
berättelsen får ta del av. I berättelsen om Familjen talar juryn om hjärntvätt och att undervisningen lurar
barnen att tro och att Familjen på det sättet tar ifrån barnen livet. En fråga kan därför vara att diskutera
vad undervisning är och vad den har för syfte och vad skillnaden är i relation till den verkliga skolan och
den i boken?
Att avsluta ett boksamtal, så långt vi har kommit i läsningen just då, med att göra en hashtag är både
kreativt och läsfrämjande. Hashtagen kan beskriva något specifikt eller mer generellt, exempel:
#plastkulorismöret #familjen #sekt #kollapsenkommer #hjärntvätt
I väntan på mitt ovanliga liv av Pär Sahlin
Med denna bok kan man lyfta temat relationer. Hur förändras Silas relation till sitt syskon? Hur kommer
de närmare varandra? Varför utvecklas relationen mellan Silas och Viggo? Vad betyder relationer med
andra generationer? Vad är det att ha en relation till en hund? Hur ser Viggos relation ut till sin pappa?
Vilka blir vi i olika relationer och hur påverkas vi av andra?
En annan fråga att belysa är vad som är vanligt och i sin tur vad som är ovanligt. Vad är vanligt i en
skoldag? Vad är ovanligt med en skoldag? Det går också utmärkt att låna det upplästa stycket och härma
författarens sätt att skriva och pröva att skriva eget.
Oavsett hur långt ni kommit med boken – avsluta med en hashtag:
#iväntanpåmittovanligaliv #blikompismedgamlingar #slagenibakhuvudet #pyttipanna
Den falska rosen av Jakob Wegelius
I samtalet kan det vara inspirerande att lyfta hur vi läser, hur olika karaktärerna blir till och hur vi förstår
vilka de är – både i vårt huvud och då vi ger dem form och liv. I samtalet med författaren frågar ett av
barnen hur författaren kom på karaktären LiYing och författaren beskriver hur det gick till. Detta samtal
kan leda till att vi får tillgång till hur man skriver en karaktär och hur karaktären sedan blir någon som
både författaren och läsarna ger liv. Författarens förklaring hur det krävs att läsa på för att skapa en
karaktär är värt att uppmärksamma. Författaren själv läste på om pärlfiske och kunde där se en person
som kunde bli en karaktär. Frågorna vi kan ställa är därför: Hur uppstår en karaktär i en bok? Vilken röst
har den om vi läser karaktären högt? Hur många olika sätt kommer vi att låta som?
Hashtag: #apa #ros #jagälskarapor #halsband
Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld
Boken bjuder in till samtal om att våga vara den man är och kunna bli accepterad för den man är. Det kan
handla om att ”ett skelande öga”, och hur man förstår sig själv och sin omvärld på grund av det.
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Berättelsen pendlar mellan den unga, som vill bli populär, och mormor, som lever sitt liv utan att bry sig
om vad andra tycker och tänker. Varför strävar vi efter att bli populära? Vad är att vara populär? Är det
egentligen viktigare att ha en vän som man kan lita på i vått och torrt? Hur accepterar vi olikheter? Får
man vara den man är? Hur mycket tid ska vi ägna oss åt att vara det någon annan vill att vi ska vara?
Programmet saknade frågan om hashtag. Vad skulle vi välja för ord?
Vi går varvet av Ina Lagerwall
Historien är en realistisk berättelse från författarens egen ungdomstid. Den ger en bild av tonårslivet,
främst i skolmiljön. Berättarperspektivet är Livs. Det är hon som undrar, tänker och funderar. Hon vill bli
accepterad och tänjer på gränserna för att bli det. Det som berörs i boken är hur man talar till varandra
som vänner och fejkade vänner. Det som låter snällt är tillrättavisningar som visar att man gör fel och
måste göra rätt. Kommentarerna är dryga. Barnen i juryn säger engagerat ”ändra inte Livs liv, det är
hennes liv”. Det vi kan lyfta är hur vi samtalar med varandra och vad det är vi säger till varandra. När man
använder snälla ord trots att innehållet i det man vill säga är allt annat än snällt.
Titeln på boken ”Vi går varvet” har flera betydelser. För att komma åt betydelsen måste vi fundera
över vad som menas med att gå varvet. Låt eleverna diskutera titeln och vad som menas.
Hashtag: #aktadej #bärintekniv #aktadigförhögstadiet

Att skapa frågor – en elevaktivitet
Om författarfrågor
Att skapa frågor handlar om att veta vad man ska eller vill fråga om. I detta fall handlar det om att ringa en
författare och samtala om författarens bok. Dessa frågor skapas av eleverna. Det handlar om att tilltala en
främmande person och därmed ta ansvar för bemötande. Hur hälsar man då man ringer? Hur presenterar
man sig i telefonen? Hur kommer man in på ämnet, det vill säga den bok man vill diskutera. Att lära sig
ställa frågor handlar om att ta kontakt men också att få svar på något man undrar över.
Att ställa frågor till en person som är utanför diskussionen eller utanför klassrummet betyder att
bjuda in och både förklara och anpassa frågor så att dessa passar personen vi frågar. Det handlar om att
skapa frågor, vilket är en del av undervisningen om att anpassa till mottagaren och välja språkbruk för att
man talar med en utomstående. Eleverna i programmen ställer nedanstående frågor, men vilka skulle vi i
klassrummet vilja ställa? Låt eleverna dramatisera och vara ömsom författare och ömsom frågeställare.
Frågor till författaren Cecilia Lidbeck, Familjen
1. Har du själv erfarenhet av att tillhöra en sekt?
Frågor till författaren Pär Sahlin, I väntan på mitt ovanliga liv
1. Varför lägger föräldrarna så stort ansvar på Silas?
2. Varför skulle gamla vara Silas vänner?
Frågor till författaren Jakob Wegelius, Den falska rosen
1. Hur skapades karaktären Li Jing?
Frågor till författaren Jenny Jägerfeld, Mitt storslagna liv
1. Hur kom du på den fantastiska mormor Charlotta, och att hon ska samla på uppstoppade djur?
Frågor till författaren Ina Lagerwall, Vi går varvet
1. Hur kom du på den här berättelsen?
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Varva undervisningens innehåll
Programmet leds av programledaren. Genom programledaren får eleverna berätta men också lyssna för att
få mer information att samtala om. Detta kan vara en modell för hur samtalet ska gå till i undervisningen.
Det betyder att den som leder samtalet både lyssnar och ger ytterligare information. En sådan information
kan vara att lyssna till ett stycke ur boken, ett annat kan vara att läsa baksidestexten och ta utgångspunkt i
det som därmed fokuseras.
Exempel:
• Introducera boken som är samtalets fokus.
• Låt eleverna tala om det de upplevde när de läste.
• Ge ytterligare information om berättelsen; läs baksidestexten.
• Aktivera samtal om det vi lyssnat till.
• Ge ytterligare information; visa bokens omslag.
• Samtala om det som visas i bilden och hur det hör ihop med det vi redan har pratat om och ny
information som bilden ger, nya infallsvinklar.
Läroplanen beskriver:
• Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll
och arbetsformer, sida 10.

Undervisningsinnehåll och elevcentrerat arbete
Låna ord av författarna
Ju mer eleverna får samtala och berätta ju större tillgång får de till sina sätt att uttrycka sig på. Böckernas
ordförråd blir elevernas. När eleverna hänvisar till något ur boken återberättar de också något ur bokens
innehåll och knyter an till det som är beskrivet i böckerna.

Läroplanens nationella mål lyder:
• Skolans ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, sida 13.

Ett roligt innehåll skapas om man låter eleverna skriva tio egna ord ur boken. Eleverna väljer själva från
vilket uppslag. Arbetet utgår helt från elevernas upptäckter men orden är fortsatt författarnas.
Exempel från Den falska rosen på uppslaget 220-221. De här orden väljer jag:
infekterade, feber, brann, uttryckslöst, lufsande, armbågarna, långsamt,
bråttom, blyertspenna och rymningsförsök.
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Med detta arbete aktiveras bokens ordförråd och intresset för bokens innehåll. De tio orden delas med
resten av klassen. Det spelar ingen roll om vi har tagit samma ord. Frågor jag ställer är: ”Vad får jag för bild
av det som händer på sidan 220-221 genom mina ord?”. Mer om den här sortens aktivitet som samlar
både språk, läsning och engagemang finns att läsa i Stavrätt (Körling 2021). Vi finner att ordförrådet ger
oss vägledning men att det också skapar nyfikenhet. Min erfarenhet är att eleverna tycker om att göra de
här uppgifterna eftersom de får bidra till undervisningens innehåll och gemenskap.

Talutrymme och respekt för det eleverna berättar
Då eleverna får och ska ges möjlighet att yttra sig, tänka, resonera, fundera, invända och kritisera gäller det
att som lärare bemöta detta med respekt för yttrandefriheten. Elever ska få utveckla sina ståndpunkter och
uppleva att de kan få stå för sina resonemang. Det gäller därför att skapa ett klimat där flerstämmigheten i
klassrummet kan och får utvecklas. Vi lär oss av varandra. Både kända och okända tankebanor brukar
påminna och väcka nya hos oss. Därför behöver vi varandras olika syn på litteraturens innehåll.
Förenklingar är nödvändiga att arbeta bort och till dessa hör att boken förklaras som tråkig och att den
inte går att prata om. Varje samtal om boken ger oss nya möjligheter att förstå den och bidrar till att
förtydliga hur vi ser på den. Samtalen om bokens innehåll gör den intressant och verkar för det
läsfrämjande som behövs för barn och unga. Det gäller att verka för att möten med litteratur förblir något
som är roligt, kan upplevas tillsammans och att det bidrar till meningsfullhet.

Bekräftande frågor och ledande fördjupning
Bekräftande frågor leder till fördjupande samtal. I programmen kan vi höra programledaren bekräftar det
som har sagts genom att repetera det sagda men gör om innehållet till en fråga. Bekräftelsen leder därmed
till ytterligare talutrymme samt ytterligare möjlighet att fördjupa resonemanget. Ett exempel på ett sådant
förhållningssätt kan beskrivas då barnet säger:
”Han får inte vara med”.
Programledaren speglar barnets svar med att göra om det till en fråga:
”Han får inte vara med?”.
Barnet får på så sätt fortsätta resonera, tänka och kommunicera.

Om programmens överförbarhet till klassrummet
Programmen om böckerna kan också vara en modell för hur vi kan göra barnens bokpris i skolan. Klassen
läser en mängd böcker under en termin och får göra ett urval av fem böcker att läsa gemensamt. Läraren
läser också och deltar i samtalen med autentiska frågor som leder till att eleverna får uppleva och delta
genom att gemensamt tänka, kommunicera och lära.
Vi kan också formulera frågor till författarna och illustratörerna, och undersöka möjligheten att
ringa eller skriva för att kontakta dem. När vi slutligen gör ett val av bok är det den boken vi ska läsa eller
lyssna till. Läraren kan också välja att högläsa boken.
För att göra detta krävs att läraren lyssnar igenom samtliga avsnitt och fångar in hur man kan ta stöd
i programmens uppbyggnad. Radioprogram är produktioner som omfattar många personer som skapar
program ur ett underlag. Det betyder att i klassrummet behövs längre tid att samtala och diskutera. Om vi
läser i skolan stärker vi värdet av att läsa tillsammans samtidigt som läraren kan stötta och handleda de som
behöver få hjälp att läsa. Det går att ordna med inläsningstjänst så att de elever som har rätt till stöd kan få
det. Det krävs tid att läsa och att utveckla sin läsfärdighet vilket betyder att eleverna måste få rikligt med
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tid att läsa på. All läsning ska bidra till att eleverna får träna. Genom att läsa det som är intressant och
meningsfullt upplever eleverna att de läser för innehållet och inte bara för lästräningen.
Minns att både läsandet och lyssnandet handlar om att upptäcka och underhålla möten med
litteratur och radio. Men också möten med en annan läsare och en annan lyssnare. I samtalet får vi syn på
hur vi kan formulera oss, tänka annorlunda och få nya infallsvinklar på hur vi kan lösa uppkomna
problem, uppfatta litterära personer och använda ord och berättandet för att tänka, kommunicera och
lära. På ett rikt och nyanserat sätt.

Nya program från UR Barnradio
Varje år kommer nya program från UR barnradio och ett nytt Barnens bokpris från Sveriges Radio.
Varför inte anmäla klassen till att bli en del av programmen och delta i radio? Välkommen att höra av er
till Barnradions bokpris. Ta chansen att få berätta och formulera er inför lyssnare. Lycka till!
Anne-Marie Körlingsord
lärare, handledare, författare och tidigare läsambassadör

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller
annat namn, som framgår i lärarhandledningen).
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Radio- och tv-program från UR

– om och med litteratur för elever & lärare

RADIO
Barnradions bokpris 2018, sex avsnitt
Barnens bokpris 2019, sex avsnitt

Uppläsning av hela verk
Hugo och Josefin av Maria Gripe, årskurs F-3, tio avsnitt
Jättehemligt av Barbro Lindgren, årskurs F-3, femton avsnitt
Tulpanlökar till middag av Rita Törnqvist, årskurs F-3, tio avsnitt
Världshemligt av Barbro Lindgren, årskurs 4-6, elva avsnitt
Hjärtlös av Petrus Dahlin, årskurs 4-6, 20 avsnitt

Radiodrama
• Indiska berättelser – radiodrama för unga, årkurs 4-6, tio program:
Gud i allt, Ganesha, Mjölkoceanens skatt, Krishna, Prahiada, Savitri, Damayanti och Nala, Mangoträdet, Rama och
Sita, Karman
• Magiska biblioteket, årskurs F-3, tio avsnitt
• Skeppet Cambria – radiodrama för unga, sex avsnitt
• Världens bästa berättelser – radiodrama för unga, årskurs 4-6, tio program:
Bambuflickan, Säljungfrun, En midsommarnattsdröm, Tokoy – ostronjägaren, Kung Markatta och
Vålnaden, Djinnipijken i Djalta, En superdålig historia, Amor och psyke, Lejonet och den listiga haren,
Vasilisa och Häxan Baba Yaga

Övrig radio
•

Radioskrivarklubben, årskurs 4-6, tio program:
Polly och snögubben Olof, Musen och zombien, Gurkan Bertil och kaninen Sprätt, Roboten och larven, Den
magiska hamburgaren, Birgitta och Herrman och kärleken, Almanackan och Hästen, XO-skelettet Katonka
och kossan Muu, Tacosen och detective Waffle, Lamborghinin och ägget

TV
Elever
De fem lässtrategierna, årskurs 7-9, fem avsnitt
Läsmysteriet, årskurs 4-6, åtta program
Pluggkoden – strategier för läsning, årskurs år 7-9

Lärare

Barn av sitt språk – lärarfortbildning, fem avsnitt
Samtala om texter, Lärlabbet
Strategier för läsförståelse – lärarfortbildning, sju avsnitt
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