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Lärarhandledning Holly Hobbie, säsong 2 

Om programserien  
Holly Hobbie är en amerikansk tv-serie som består av två säsonger med tio avsnitt per säsong. Denna 
lärarhandledning gäller säsong 2. Serien handlar om Holly Hobbie som bor med sin familj på en gård i 
Collinsville, en småstad i USA. På utsidan kan hon uppfattas som vilken vanlig tonåring som helst, men 
på insidan är hon en hjältinna som inte är rädd för att kämpa för saker hon tror på. Hon gillar att stå på 
scen och drömmer om att bli en singer-songwriter.   

Avsnitt säsong 2 
1. A Whole New Holly 
2. The Thwarted Thespian 
3. The Salty Songstress 
4. The Cranky Camper 
5. The Puzzled Peacemaker 
6. The Night-Crawling Newbie 
7.  The Perplexed Pioneer 
8. The Dauntless Daughter 
9. The Hesitant Heroine 
10. The Selfless Starlet 
 

Se engelska beskrivningar av avsnittens innehåll längre fram i lärarhandledningen.  

Syfte och målgrupp  
Tv-serien Holly Hobbie lämpar sig för elever i årskurs 4 - 6. Elever i årskurs 5 och 6 med ett mer utvecklat 
ordförråd kan möjligen relatera bättre till innehållet än yngre elever. Men Holly Hobbie passar även de 
yngre, beroende på kunskapsnivå och intressen. Avsnitten i serien behandlar ämnesområden som är 
välbekanta för eleverna och lätta att relatera till. Även moraliska frågor lyfts, där eleverna kan 
diskutera hur de skulle ha gjort i Hollys situation, om de tycker att hon agerade rätt och om eleverna själva 
har varit i liknande situationer.  

Utöver att serien utvecklar elevernas hörförståelse, läsförståelse och ordförråd bidrar den även till 
kännedom om livet för en 13-åring i en amerikansk småstad. Teman som identitet, relationer till vänner 
och familj, kärlek, avundsjuka, jämlikhet, sociala medier, identitet, rättvisa och miljöfrågor behandlas i 
serien. Utifrån detta kan eleverna göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om livet i 
Sverige.  

Serien kan användas i engelskundervisningen, men också tillämpas i ämnesövergripande arbete i 
andra ämnen. Genom att arbeta med ämnesområden som rör religion (livsfrågor, etik och moral), 
samhällskunskap (demokrati, beslutsprocesser, påverka beslut) och biologi (miljöförstöring, hur 
människan påverkar naturen) kan även samhällsorienterade ämnen kopplas till tv-seriens 
handling.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om lärarhandledningen  
Till varje avsnitt finns tillhörande arbetsblad som du hittar på respektive avsnitts startsida 
på urplay.se. Klicka på Programmets arbetsmaterial. På sista sidan av varje arbetsblad finns facit. 
När du skriver ut arbetsbladen kan du välja om du vill skriva ut facit till eleverna, eller om du 
hellre vill att ni gemensamt går igenom uppgifterna.  
 
Läs gärna igenom varje arbetsblad inför lektionen, så att du kan förbereda eventuellt material 
(skrivpapper, utskrivna/laminerade vocabulary cards, kort för wordwalk, saxar etc.) som kan 
behövas. 

Ytterligare material, kopplade till arbetsbladen, serien och dess handling hittar du i den här 
lärarhandledningen: 

Vocabulary cards 
Varje arbetsblad inleds med utvalda ord och begrepp från respektive avsnitt. Dessa ord finns 
också samlade som vocabulary cards att träna på för eleverna. Orden är indelade efter varje avsnitt. 
Genom övningar och lekar kan ord från samtliga avsnitt repeteras, för att befästa vokabulären.  
Ett exempel på ordlek vid ordinlärning är “word game talk”:  

1. En elev tar ett kort, läser ordet och försöker på engelska förklara ordet med andra ord.  
2. Kamraterna gissar ordet och rätt svar får ett poäng.  
3. Turen går över till nästa person.  

 

Kopplingar till läroplanen  
Innehållet i serien ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att relatera till 
egna erfarenheter, livsvillkor och intressen genom de olika karaktärerna. Eleverna får 
även möjlighet att utveckla sina kunskaper om sociala och kulturella företeelser i en typisk 
amerikansk småstad, i ett engelskspråkigt land. 
Genom övningarna i de avsnittsspecifika arbetsbladen ges eleverna fortsatt möjlighet att 
utveckla sin kommunikativa förmåga, såväl skriftligt som muntligt. Eleverna får träna på 
att skriva olika slags texter för olika syften och mottagare, samt samtala om och 
kommentera avsnittens innehåll. Genom arbetsbladen kan eleverna också träna på nya ord 
kopplade till avsnitten. Innehållet och språket i serien stämmer väl överens med det centrala 
innehållet i engelskans kursplan (Lgr11):  
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.  
Åsikter, känslor och erfarenheter.  
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska 
används. 



Ett omvänt alternativ är att eleven istället sätter upp kortet i pannan, utan att titta på kortet, så att endast 
kamraterna ser. Den som håller kortet i pannan ska sedan ställa frågor och försöka lista ut vad det är för 
ord som står på kortet.  
Ytterligare förslag på en ordövning är att spela memory, där eleverna parar ihop rätt ord med rätt 
förklaring/översättning.  

Transspråklighet 
Använd gärna transspråkliga strategier för att stärka elevens språkinlärning. De elever som har annat 
modersmål än svenska kan med fördel översätta och samtala på ett eller flera av de språk som de behärskar. 
I de ordövningar där elever ska översätta finns formuleringen ”use one of your languages”. I facit finns 
dock enbart svensk översättning från engelska. Om du har många elever med ett annat modersmål än 
svenska kan du förbereda genom att översätta nyckelord till elevernas modersmål. Detta kan bidra till att 
eleverna känner sig sedda och att alla deras språk räknas. Använd också gärna exponeringstabeller för att 
befästa och förklara nya ord och begrepp.  

Exponeringstabeller 
Vid ordinlärning är det effektivt att exponeras för nya ord och begrepp på flera olika sätt. Särskilt för 
elever med annat modersmål än svenska kan en sådan modell vara mycket givande då elevens andra språk 
kan stötta språkinlärningen och spegla de aktuella begreppen. Förbered gärna ifyllda exponeringstabeller 
för några av de centrala ord som tas upp i respektive avsnitt. Visa dessa i helklass och befäst hur de 
används. Låt sedan eleverna (efter behov) skapa egna tabeller med aktuella ord och begrepp. 
Exponeringstabeller är också gynnsamma för att stötta elever som har språkstörning eller andra diagnoser 
där språklig stöttning behövs för kommunikationen.  
 

Så här kan du arbeta med avsnitten/arbetsbladen  
De avsnittsspecifika arbetsbladen riktar sig till eleven och är skrivna på målspråket. Beroende på 
hur långt dina elever har kommit i sin språkutveckling kan du behöva gå igenom instruktionerna 
och övningarna med eleverna, eller anpassa dem efter elevernas kunskapsnivå.   

Före avsnittet  
Den första delen av arbetsbladet tar upp utvalda ord från avsnittet. Orden ska hjälpa eleverna att 
förstå avsnittets handling samt efterföljande frågor och uppgifter. I arbetsbladen arbetar eleverna 
med orden på varierade sätt:   

• Översättning till svenska, träna på att slå upp orden i en ordlista (tryckt eller 
digital).  

• Träna på att använda ordet. 
• Para ihop ordet med en betydelse eller förklaring  
• Öva muntligt eller skriftligt i par.  

För att aktivera förförståelsen kan ni med hjälp av orden gemensamt fundera över avsnittets 
handling. Kan orden kopplas till ett tema? Bygg i så fall gärna på med fler ord som eleverna redan 



kan inom temat. Gör en tankekarta eller lista. På så sätt kan eleverna bidra med 
sina förkunskaper. Sätt in orden i ett sammanhang när ni tränar på orden, förslagsvis genom att 
eleverna får säga/skriva egna meningar.  

Efter avsnittet  
Använd arbetsbladen på det sätt som passar dig och din undervisningsgrupp. Muntliga 
övningar kan passa att genomföra i par eller mindre grupper. Många av de 
skriftliga övningarna kan göras muntliga och tvärtom, beroende vad eleverna behöver 
träna på.  Att arbeta tillsammans kan stärka förståelsen eftersom eleverna kan ”dra” 
varandra.  

Arbetsbladens andra del inleds med grundläggande övningar, direkt kopplade till avsnittets 
innehåll. De senare övningarna ställer högre krav på elevernas kommunikationsförmåga.  
Exempel på övningar som förekommer i arbetsbladen:  

• Olika typer av frågor/påståenden om avsnittets innehåll för att visa förståelse 
• Sätta meningar i ordningsföljd  
• Lucktexter 
• Öppna frågor som bygger på egna erfarenheter, utan rätta svar.  
• Para ihop påståenden/begrepp  
• Göra tankekarta.  
• Muntliga och skriftliga uppgifter; skriva med hjälp av stödord och ”börjor”.  
• Grammatikövningar, ord som rimmar, tidsord, verb i preteritum, frågeord, 

motsatsord 
• Skriva olika texttyper; dikt, återberättande text, argumenterande text, brev, 

inbjudningskort och sammanfattning.   
 

Tips! 
Skriv gärna de skriftliga övningarna på separata papper och sätt ihop dem till ett texthäfte. 
Texthäftet kan presenteras på olika sätt och vara roligt att spara. I skrivuppgifterna finns stora 
möjligheter till en naturlig mottagare. Argumenterande texter kan skickas in som 
tidningsinsändare, inbjudningskort kan skrivas till egna kalas, dikter kan presenteras och läsas upp 
i sammanhang med publik, brev kan skrivas till skolans rektor osv.  
 
Flera av övningarna kan användas för att skapa större teman eller diskussioner i klassrummet.  
 
 
 

 

 



Om programserien – på engelska 
Läs detta stycke för eleverna, eller visa det på storbildsskärm innan ni ser avsnitt 1.  
 
“On the outside, Holly Hobbie may appear to be just a 13-year-old girl who lives with her family on a 
farm outside small-town Collinsville, U.S.A. But on the inside, she’s a hero of our time. Holly is not 
afraid to fight for a cause that she believes in.   

Now that Holly’s hit her teens, helping others is sometimes more complicated than it looks.  Can you 
be a feminist and also support cheerleading? Or should you take away your bestie’s right to pom-pom? 
How do you save your grandma’s café from closing its doors when she wants to keep her financial 
problems a secret?  

And if your mom’s company is polluting the local creek, can you still lead the protest against it? Both 
a dreamer and a doer, Holly navigates friendship, young love and family conflicts with a positive attitude 
and authenticity as we follow her on her journey. She may plan on saving the world some day, but for 
now she is happy to start at home.” 
  

Beskrivning av avsnittens handling 
Episode 1 “A Whole New Holly” 
After a meeting with Taylor, Holly Hobbie writes a new song that she plans to perform at an audition for 
a musical. Holly Hobbie almost misses the chance to show what she can do, but doesn’t give up. Holly 
wants to prove that she belongs in the musical and aims for a new performance and a new style. During a 
romantic picnic, Robbie and Lyla spot bear cubs in the forest and soon they realise that the mother bear is 
not far off. Robbie gets scared and runs to the car, leaving Lyla on her own. This has a negative effect on 
their relationship and in order to salvage it, Robbie must prove to Lyla that he won’t let her down again.   
 

Episode 2 “The Thwarted Thespian” 
Holly Hobbie is feeling under pressure by the director during rehearsals and struggles to perform well on 
stage. The director is demanding and doesn’t think that Holly is able to accomplish what the musical 
needs. Holly trains hard to hold on to her leading role in the musical and skips studying for an important 
maths test. She tries speaking with the director but in vain. Holly’s dad encourages her to continue trying, 
but things don’t turn out the way she hopes.  
On the school bus, the new girl Claudia gets blamed for something Heather has done, which torments 
her conscience. Heather gets help from her brother Robbie with sorting out her thoughts.  
 

Episode 3 “The Salty Songstress” 
Holly struggles to tackle gossip on social media and writes a song to express how she feels about false 
rumours spreading. Several of the young people around her become involved and claim to know from 
where the negative comments are coming. Heather finds out that her dad is carrying a secret about the 
death of her grandfather. Her dad gets angry when Heather asks for more information but later realises 
that she has a right to know the truth. Her dad tells her the story about Heather’s grandfather who left his 



family a long time ago and with whom he had not been in contact for decades. Holly and her friends 
watch Oscar Moreno perform and find out who is responsible for the comments on social media.  
 

Episode 4 “The Cranky Camper”   
Holly reads about the musical on social media and plans to spend the whole weekend at home. Her mum 
thinks that the whole family spends too much time staring at screens and arranges for a camping weekend 
without mobile phones. Holly’s mum alerts her to a song contest that she becomes interested in. The kids 
try to trick their parents, in order to go home, but their prank fails. Holly is grateful that her parents 
remind her to appreciate the simpler things in life, like experiencing nature. Piper has to help her mum in 
the gardening business, but ends up playing with Tyler in the garden instead, and her mum is not 
impressed.  
 

Episode 5 “The Puzzled Peacemaker” 
Holly is looking forward to performing her new song at the Open Mic at the Calico Café, but finds out 
that Lyla is staging a boycott against the venture. Lyla is upset about a comment that Piper has posted on 
social media. Holly tries to resolve the problem by inviting both Lyla and Piper to lunch. Piper cancels her 
performance at the Open Mic, but ends up attending in a surprising way. Robbie gets ready for a night 
out with his friends but instead he meets a men’s club that at first pays tribute to the single life but then 
admits to missing companionship. Robbie wants to become a better man and apologises to Lyla for his 
behaviour.  
 

Episode 6 “The Night-Crawling Newbie” 
Oscar puts up posters about a gig at the club “The Deep Underground”. Holly signs up to perform even 
though it’s in Sheffield and persuades Amy and Piper to join her. The girls sneak off late at night and get a 
ride from Robbie. When they hear someone expressing a threat, they become worried and Holly calls the 
police. Holly performs at the club and gets help on stage from DJ Ted. Heather has a slumber party in the 
barn with Levi and Claudia. Claudia brings an EMF meter to search for alien activity in the dark. They 
joke around and manage to scare each other in various ways before the night is over.  
 

Episode 7 “The Perplexed Pioneer” 
Piper’s mum tells her that she’s got a new job and that they are moving to New Mexico. On a school trip 
Piper tells Tyler about the move and about how sad she feels. Piper does not want to leave her friends and 
the two of them walk away from rest of the group to talk on their own. Robbie is back to being captain of 
his football team. His teammate Warren has a fight with another player and Robbie takes on his 
responsibility as captain and tries to stop the nonsense.   
 

Episode 8 “The Dauntless Daughter 
Holly and Oscar are working on a song together in her room, but they aren’t really allowed by her dad. 
Holly thinks that is unfair since her brother, Robbie, has been given completely different rules at home.  



Amy has worked on a project which the teacher thinks is the best in her class, but still decides that 
Reggie’s project will represent the school at the Regional State Science Fair. Holly’s grandmother tells 
them of when she marched for gender equality and that inspires the girls to do the same. Together with 
her classmates, Amy stages a protest outside the school for her right to be chosen, as her project was the 
best. Holly comes to realise that her feelings for Oscar are growing stronger.  
 

Episode 9 “The Hesitant Heroine” 
Holly and Oscar win a song contest and get the opportunity to perform together with Gwen Taylor. 
They are interviewed and Holly takes the producers on a tour of Collinsville.  
Savannah, who has the leading role in the musical, is yelled at by the director. When Holly tells her 
parents about how the director has treated her and other people in the musical, they are furious and 
immediately take action.  
Amy enters her project in a contest and receives first-hand support from Robbie. Amy realises that 
competition is stiff and the whole thing turns out differently than she had hoped.  
 

Episode 10 “The Selfless Starlet”    
When Holly, Amy and Piper look for clothes for the Gwen Taylor show, they find out that the clothes 
have been manufactured in a questionable way. Holly tries to make Gwen understand that this 
contradicts everything she believes in and that she wants to fight injustice. She doesn’t manage to change 
the decision, so instead she posts her opinions on social media. That changes the whole situation.  
Robbie gives Heather a ride to a beekeeper in the local area and soon learns that he is their grandfather. 
When Robbie is stung by a bee, they need help getting home and eventually their grandfather 
understands that they are his grandchildren.  
 

  



VOCABULARY CARDS 
Episode 1 

 

audition detention distracted 

brave protect  

laundry perform  

 

you have this when you want 
to get a part in a musical or a 
theatre 

you get this when you break 
the rules at school 

when you can’t focus on what 
you want to do 

when you do things that you 
are afraid of 

you want to keep someone 
safe from something 
dangerous 

 

dirty clothes that need to be 
washed 

when you stand on a stage and 
want to sing a song 

 

 

  



Episode 2 
 

alien a creature that lives on another planet 

humans people that live on Earth 

Earth the planet we live on 

in good shape when you are healthy and have a lot of energy 

breathe when you get air in your lungs 

unfairly when you don’t get treated the same way 

harsh when someone is really mean and hard 

farts smelly gas that comes out of your buttocks / behind 

witch a person that can do magic 

wizard a person that can do magic 

teasing when you say something to someone to get their attention, or hurt their 
feelings 

curse a spell you put on someone to make bad things happen to them 

 
  



Episode 3 
 

revenge hämnd 

spreading rumours sprida rykten 

telling the truth tala sanning 

lies lögner 

vicious comments elaka kommentarer 

keeping a huge secret bevara en stor hemlighet 

ribs revben 

barbeque  grilla 

concussion hjärnskakning 

apologize be om ursäkt 

 

  



Episode 4 
 

tent weekend hike gardener 

siblings robbed divorce  

camping bloodsuckers matches  

 
 

where you sleep when 
you go camping 

Friday night to 
Sunday, you don’t 
work or go to school 

when you go for a 
walk in nature 

someone that works 
in gardens and makes 
them look nicer 

brothers and sisters when someone steals 
your things 

when you don’t want 
to be married 

 

when you live and 
sleep in nature for 
some time 

nickname for 
mosquitos 

you need these to 
make a fire 

 

 

Episode 5 
 

boycott sensitive mad at uncomfortable 

explore scientist sad convince 

offensive rage hurt someone’s 
feelings 

admitting 

 
 

bojkott känslig vara arg på obekväm 

upptäcka forskare ledsen övertyga 

kränkande ilska såra någons känslor erkänna 

 

 
  



Episode 6 
 

imprisoned free 

downstairs upstairs 

weird normal 

before after 

determined uncertain 

outside inside 

scared confident 

 

Episode 7 
 

I don’t belong ancestors regret snitch 

memories moving away suspend punishment 

roots feels like home prank  

 
 

jag hör inte hemma förfäder ångra tjallare, någon som 
skvallrar 

minnen flytta iväg stänga av från skolan straff 

rötter känns som hemma skämt  

 

  



Episode 8 
 

good looking future women 

handsome worse superior 

homework household chores competition 

responsible discrimination dish duty 

trust me we are protesting idea 

difference important to fight for 

similarity equality rights 

rules compromise smooch 

science final offer compared to 

not allowed get hurt treated differently 

   

   

 

Snygg 
 

framtid kvinnor 

stilig värre överlägsen 

läxor hushållssysslor tävling 

ansvarsfull diskriminering diskansvar 

lita på mig vi protesterar idé 

skillnad viktig att kämpa för 

likhet jämlikhet rättigheter 

regler kompromiss hångla 

vetenskap sista erbjudandet jämfört med 

inte tillåtet bli sårad behandlas annorlunda 

 



Words for word walk Episode 8 
 

good looking future women 

handsome worse superior 

homework household duties competition 

responsible discrimination dish duty 

trust me we are protesting idea 

difference important to fight for 

similarity equality rights 

rules compromise smooch 

science final offer compared to 

not allowed get hurt treated differently 

 

 
  



Episode 9 
 

inspired inspirerad 

feel känna 

sleepy sömnig 

unsafe osäker 

yelled at skrek på 

miserable eländig, förtvivlad 

flattered smickrad 

 

Episode 10 
 

late when you are not on time 

get paid when you get money for your work, you get your salary 

get fired when you lose your job 

fix  you want to make something better 

beehive where the bees live and make honey 

awful really bad 

crop things that farmers grow in fields, for example wheat and oat 

support you help someone  

avoid when you don’t want to do something or see a person 

crowd lots of people in one place 

 
  



Mall för exponeringstabell 
 

Målord:  Skriv ordet och rita/hitta en bild av det. 

Ordet i texten Hitta en mening från avsnittet där ordet förekommer. 

synonym Skriv synonymer till ordet. 

definition Hur kan ordet beskrivas/förklaras?  

mening med stödjande 
sammanhang 

Sätt in ordet i en mening som ger en ledtråd om vad det 
betyder. 

Transspråklig strategi Beskriv ordet på modersmålet eller annat språk som eleven 
talar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarhandledningen är skriven av Maria Engmark, Anna Klockar och Mia Vestman 

 

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). 


