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Lärarhandledning
Av Anna Klockar och Mia Vestman

LÄRARHANDLEDNING – EN ANNAN ALBIN
Om programserien
En annan Albin är en radiodramatisering som bygger på Johan Unenges bok med samma namn.
I radiodramat möter lyssnaren skådespelare i de olika rollerna. Den röda tråden från boken följs, de
viktigaste karaktärerna finns med och de mest betydelsefulla vändpunkterna behålls. Men det finns
situationer som fungerar bra i skrivet format som görs om, eller kanske tas bort, i ljudform. Kanske kan ett
parallellt arbete vara (i en grupp som tycker om att läsa och diskutera) att jämföra radiodramat med den
skrivna förlagan? Frågor som varför vissa scener finns kvar medan andra plockats bort, hur karaktärerna
framställs i boken respektive i dramat kan ge upphov till intressanta diskussioner i gruppen.
Programserien handlar om Albin som går i sexan. Han är en person som ingen lägger märke till. Det är
som att han är osynlig. När han blir kvarglömd i skogen efter en orientering är det först ingen som märker
att han är borta. Och när han väl hittas hamnar han i tidningen och blir känd. Men den nya
uppmärksamheten försvinner fort.
Handlingen tar upp frågor som identitet, ensamhet och självkänsla, relationer och grupptryck.
Låt eleverna lyssna och diskutera utifrån frågorna i resoektive lektionsplanering för att ringa in
funderingar som barn och ungdomar brottas med i sin strävan efter att bli självständiga och samtidigt
duga i andras ögon.
Målgrupp: årskurs 4-6
Avsnittsförteckning: Serien består av 6 delar. I planeringen lyssnar ni på ett avsnitt per lektion.
Del 1 Orienteringsdagen
Del 4 Hemligheten i skogen
Del 2 Inte saknad av någon
Del 5 Albins skolgårdslista
Del 3 Dom vet mitt namn
Del 6 Upp till bevis

Kopplingar till kursplan i svenska årskurs 4 – 6
•
•
•
•
•

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.
Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och
identitets- och livsfrågor.
Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Muntliga presentationer och muntligt berättande (---), om ämnen hämtade från vardag och skola.

Tillägg svenska som andraspråk:
•
•

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna språket inte räcker till.
Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk.

Kopplingar till kursplan i samhällskunskap årskurs 4 – 6
•

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och
föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa
opinion i sociala medier.
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Om lärarhandledningen
Lektionsplaneringens upplägg
Planeringen följer en återkommande struktur som ger eleven en tydlig inraming kring både lyssnandet
och det efterföljande samtalet. Varje lektion innehåller fyra delar: förförståelse, lyssna, återberättande och
reflekterande samtal.
Varje lektionstillfälle är beräknat att ta 60 minuter i anspråk – men ibland kan förstås samtalen bli
svåra att bryta. Ni avgör hur lång tid ni kan lägga på de olika delarna. Ni kan med fördel lägga mer tid för
reflektion vid några tillfällen för att hinna mer och komma längre med följdfrågor och kopplingar.
Programmen och lektionsplaneringen kan också användas för att arbeta med ett tema, där eleverna får
arbeta med planeringen under en längre sammanhängande period. Då kan ni rama in temat med till
exempel skapande av bilder, dramatiseringar eller kopplingar till andra ämnen. Här kan ni med fördel
koppla delar av innehållet till elevdemokrati och värdegrundsfrågor där gemenskap, identitet och
ensamhet ringas in. Det finns också kopplingar till svårigheterna med att trivas med sig själv och att våga
vara sig själv. Vad kan sådana tvivel leda till? Här spelar avsnittet om de magiska bären en central roll som
kan överföras till diskussioner om droger och varför en del människor väljer att använda sig av detta.
Lyssna tillsammans
Att lyssna tillsammans skapar en gemensam upplevelse som kan utvecklas och fördjupas i samtalen om
avsnittet.
Vissa elever kanske är ovana vid att lyssna på berättelser. Lyft därför gärna själva lyssnandet som
fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de sinnen man använder när man
lyssnar – och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Skapa förförståelse och förutspå
Skapa en gemensam grund att utgå från – både när det gäller handling, ord och begrepp.
Om eleven har fått nya eller svåra ord förklarade behöver hen inte stanna upp under lyssnandet. Med
rätt inramning kan eleven gå upp i lyssnandet och använda egna strategier för att ta till sig innehållet.
Låt eleverna fundera över vad de tror kommer att hända i avsnittet med hjälp av aktuella ord och
begrepp. Här är EPA (arbeta: enskilt, par, alla) en bra metod att arbeta efter. Eleverna får träna på att
skapa egna, inre bilder. Eleverna kan också få skriva eller rita vad de tror kommer att hända.
Återberätta
När ni lyssnat på ett avsnitt är det bra att börja med att återberätta innehållet. Låt eleverna, enskilt och i
punktform, skriva ner vad de uppfattade som det viktigaste i avsnittet. Sedan kan ni, i en gemensam
diskussion i helklass, tillsammans ringa in och sammanfatta avsnittet. Kanske väljer ni att göra någon form
av tankekarta eller seriestrip av varje avsnitt som kan sättas upp på väggen i klassrummet. På så sätt kan alla
elever, även de som kanske missat ett avsnitt, påminna sig om vad som hänt i de olika episoderna.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Skapa gemensamma samtalsregler. Det kan handla om att sitta i en ring och låta en i taget tala, eller att
man inte får avbryta varandra. Kanske passar det er grupp bäst att man måste räcka upp handen, eller att
läraren drar namn från klasslistan.
Det viktiga är att alla deltar på något sätt, och att eleverna spinner vidare på varandras tankar. Ibland
kan det vara idé att dela gruppen i mindre grupperingar för att diskutera vissa frågor, för att sedan samlas i
helklass igen och jämföra det man kommit fram till. Sammanfatta era samtalsregler på ett sätt som gör att
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ni kan plocka fram dem inför varje samtal. Skriv en lista som ni sätter upp i klassrummet, eller skapa en
ruta på tavlan med era regler.
I de reflekterande samtalen passar det bra att lyssna mellan och bortom raderna. Hur är de olika
personerna som vi möter i avsnitten? Hur utvecklas personerna genom avsnitten? Känner eleverna igen
sig i någons personlighet eller upplevelser? Låt också eleverna göra kopplingar till andra texter, berättelser
eller egna erfarenheter.
Sokratiska samtal
Sokratiska samtal leder ofta till fördjupade samtal. De stöttar eleverna till att fundera på flera olika plan.
Ta hjälp av värderings- och analysfrågorna för att få eleverna att reflektera över både egna och andras svar.
Arbeta enbart med de avsnittsspecifika frågorna, eller välj att komplettera dem med någon eller några
av frågorna från den sokratiska samtalsmodellen. Hur ni väljer att arbeta med frågorna kan skilja sig åt
mellan de olika avsnitten, beroende på hur djupt ni vill dyka ner i innehållet tillsammans.

Lä r a r ha n d l ed n i n gen ä r sk r i ven a v A n n a K l ock a r och M i a V est m a n

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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SAMTALSHANDLEDNING
Introduktion samtalsmodell med sokratiska inslag
Att samtala utifrån en styrd modell utvecklar eleven såväl kognitivt som språkligt. Eleverna lär sig också
att lyssna på varandra, och spinna vidare på andras tankar och funderingar.
• I ett styrt samtal blir det lättare att uttrycka sig, då åsikten/tanken utgår från en gemensam upplevelse.
• Gruppen styr samtalet. Du som lärare måste kanske anpassa dina frågor efter det som gruppen lyfter.
• Du för samtalet framåt genom att haka på elevernas funderingar och analyser. Ta hjälp av
modellfrågorna nedan för att skapa följdfrågor.
• Bygg vidare på det som eleverna säger, till exempel ”Hur menar du?”, ”Kan du berätta vad som ledde
till det?”, ”Hur tolkar du…”, ”Hade du gjort likadant?”.

Värderingsfrågor - utgår från att eleven ska:
- Välja: Hur/vad? Om det var du – hur skulle du göra?
- Värdera: Välja ut det som är viktigt. Vad skulle du vara beredd att göra för att..?
- Jämföra: Vem/vilka av alternativen skulle du välja? Vilka är mest lika/olika?
Håller du med om..? Skulle det bli någon skillnad om..?
- Uppleva: Har du sett/hört eller upplevt något liknande? Vad skulle du känna/tycka?
Vilken känsla är stark här?
- Gissa och önska: Vad skulle du önska händer? Vad skulle du göra för att undvika..?

Analysfrågor - utgår från att eleven ska:
- Förtydliga: Vad menar du?
- Undersöka: Varför säger du så? Hur kan vi ta reda på..? Vad är underförstått? Vad skulle
hända om..?
- Tolka: Vad menas med..? Vad betyder..? Hur tolkar du..?
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Arbeta språkutvecklande
Att lyssna, samtala och tänka kräver god språklig förmåga. Därför är det viktigt att förbereda för
språket och stötta det på olika sätt. Arbeta gärna med ord och begrepp både före och efter att ni lyssnat på
respektive avsnitt.
Genom det styrda samtalet får eleverna känna delaktighet och inflytande då samtalet drivs av deras
tankar, frågor och upplevelser.
Processen blir formativ såväl metakognitivt som språkligt eftersom eleverna lär av varandra, utvecklas
kognitivt och tar till sig fler och nya sätt att resonera och uttrycka sig.
Kanske dyker det upp frågor om flera ord och begrepp än de som lyfts före varje avsnitt, när eleverna
själva lyssnat – uppmärksamma i så fall dessa i anslutning till samtalet.

Arbetsgång för lektioner
1. Förförståelse – ord och centrala begrepp. Förutspå innehållet kopplat till titel, ord och
begrepp.
2. Lyssna tillsammans. Kanske vill eleverna anteckna eller rita under tiden som ni lyssnar.
3. Återberätta för att tillsammans knyta ihop avsnittet. Se till så att alla elever har samma
uppfattning om vad som var centralt i avsnittet.
4. Samtala enligt samtalsmodellen. Ta upp era samtalsregler varje gång: man talar en i taget,
väntar på sin tur etc.
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Lektion 1
Introducera samtalsmodellen och bygg en inramning med centrala ord och begrepp från avsnittet.
Skapa förförståelse och förutspå
Lyft centrala begrepp. Skriv upp ord och uttryck på tavlan och låt sedan eleverna tänka fritt enligt EPA.
Beroende på hur mycket tid du vill lägga på momentet kan du låta eleverna skriva eller rita vad de tror
kommer att hända. I första avsnittet kan det också vara bra att ringa in karaktärerna i avsnittet. Låt
eleverna skapa ett persongalleri i form av en tankekarta, ritade streckgubbar eller en lista i punktform där
de – allt eftersom ni lyssnar på avsnitten – kan fylla på med information runt olika personer.

Personer:
Albin
farmor
Diego
Markus
Omar
Albins mamma
Albins pappa
Emma

Ord och centrala begrepp:
”ingen ser mig”
kompass – skogens klocka
orientering
neutralt
taktik
”jag är inte duktig på något”

Lyssna tillsammans
Påminn gärna om lyssnandet som fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de
sinnen man använder när man lyssnar och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Lyssna sedan på del 1 – Orienteringsdagen.
Återberätta
Låt eleverna, enskilt och i punktform, skriva ner vad de upplevde som det viktigaste i avsnittet. Glöm inte
att ringa in vilka personer som dök upp i avsnittet. Skapa ett gemensamt persongalleri där ni i punktform
eller i en tankekarta får med de mest betydelsefulla personerna i avsnittet. Sedan kan ni tillsammans, i en
gemensam diskussion i helklass, sammanfatta avsnittet.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Ta hjälp av samtalsmodellen och använd frågorna nedan:
1. Hur presenterar Albin sig själv? Varför väljer han att berätta om sig själv på ett sådant sätt, tror
du?
2. Varför kallar Diego kompassen för ”skogens klocka”?
3. Albins farmor ser att han har ”rosiga kinder”. Vad menar hon med det? Varför har Albin rosiga
kinder, tror du?
4. Det funkar inte riktigt att ”vara med flera”, säger Albin. Hur menar han? Vad är det som kan
vara svårt när man är med flera?
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Lektion 2

Introducera samtalsmodellen och bygg en inramning med centrala ord och begrepp från avsnittet.
Skapa förförståelse och förutspå
Lyft centrala begrepp. Skriv upp ord och uttryck på tavlan och låt sedan eleverna tänka fritt enligt EPA.
Beroende på hur mycket tid du vill lägga på momentet kan du låta eleverna skriva eller rita vad de tror
kommer att hända. Fyll också på med information runt karaktärerna i persongalleriet (från lektion 1).

Ord och centrala begrepp:
oroväckande
”häcken full”
osynlig
irra runt
ravin
”vräka ner”
fegis
rubiner
bärbuske

Lyssna tillsammans
Påminn gärna om lyssnandet som fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de
sinnen man använder när man lyssnar och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Lyssna sedan på del 2 – Inte saknad av någon.
Återberätta
Låt eleverna, enskilt och i punktform, skriva ner vad de upplevde som det viktigaste i avsnittet. Fyll på det
persongalleri som ni skapade inför avsnitt 1. Detta kan göras enskilt, i par eller i grupp. Har det
tillkommit några nya personer? Vad har ni fått veta om de personer som ni ringat in som betydelsefulla?
Sedan kan ni tillsammans, i en gemensam diskussion i helklass, ringa in och sammanfatta avsnittet.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Ta hjälp av samtalsmodellen och använd frågorna nedan:
1. För att synas i skolan måste man vara bra på sport, ha en cool stil och skämta så att alla
skrattar, säger Albin. Vad händer när en person inte passar in i den mallen?
2. Albin känner sig osynlig. Vilka råd kan ni ge honom för att han ska slippa känna så?
3. Hur gör en persom som vill höra till ett gäng? Finns det bättre och sämre sätt att försöka få
nya kompisar? Vad fungerar bra och vad blir bara pinsamt och stelt?
4. Jag har alltid varit en fegis, säger Albin. Vad lägger ni in i begreppet fegis?
5. Albins farmor är bra på att trösta. Vilka sätt är bra när man tröstar någon, tycker du?
6. Vad kan det vara för bär som Albin hittar? Är det klokt av honom att äta av bären?
Varför/varför inte?
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Lektion 3
Introducera samtalsmodellen och bygg en inramning med centrala ord och begrepp från avsnittet.
Skapa förförståelse och förutspå
Lyft centrala begrepp. Skriv upp ord och uttryck på tavlan och låt sedan eleverna tänka fritt enligt EPA.
Beroende på hur mycket tid du vill lägga på momentet kan du låta eleverna skriva eller rita vad de tror
kommer att hända. Fyll också på med information runt karaktärerna i persongalleriet (från lektion 1).

Ord och centrala begrepp:
bilda kedja
artikel
lögn
saknad
gorma
autograf
avslöja
journalist

Lyssna tillsammans
Påminn gärna om lyssnandet som fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de
sinnen man använder när man lyssnar och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Lyssna sedan på del 3 – Dom vet mitt namn.
Återberätta
Låt eleverna, enskilt och i punktform, skriva ner vad de upplevde som det viktigaste i avsnittet. Fyll på det
persongalleri som ni skapade inför avsnitt 1. Detta kan göras enskilt, i par eller i grupp. Har det
tillkommit några nya personer? Vad har ni fått veta om de personer som ni ringat in som betydelsefulla?
Sedan kan ni tillsammans, i en gemensam diskussion i helklass, ringa in och sammanfatta avsnittet.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Ta hjälp av samtalsmodellen och använd frågorna nedan:
1. ”Först kändes det ovant, men sedan kändes det bra när alla såg mig”. Hur påverkar det Albin att
stå i centrum, tror du?
2. Vilket syfte tror du att rektorn har med att låta en journalist intervjua Albin?
3. Ibland använder sig människor av halvsanningar och vita lögner för att nå sina mål. Vad är en
halvsanning? Vad är en vit lögn? När kan det vara rätt att göra så – eller är det aldrig rätt att ljuga?
4. Klasskompisarna har olika teorier om varför rektorn plötsligt är så intresserad av Albin. Vad beror
hennes intresse på, tror du?
5. Albin bestämmer sig för att inte avslöja lögnen om älgen. Varför fattar han det beslutet, tror du?
6. Hur tror du Emma reagerar på Albins lögn? Varför reagerar hon så?
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Lektion 4
Introducera samtalsmodellen och bygg en inramning med centrala ord och begrepp från avsnittet.
Skapa förförståelse och förutspå
Lyft centrala begrepp. Skriv upp ord och uttryck på tavlan och låt sedan eleverna tänka fritt enligt EPA.
Beroende på hur mycket tid du vill lägga på momentet kan du låta eleverna skriva eller rita vad de tror
kommer att hända. Fyll också på med information runt karaktärerna i persongalleriet (från lektion 1).

Ord och centrala begrepp:
besviken
”allt är som vanligt igen”
märklig känsla
effekt
bärtest

Lyssna tillsammans
Påminn gärna om lyssnandet som fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de
sinnen man använder när man lyssnar och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Lyssna sedan på del 4 Hemligheten i skogen.
Återberätta
Låt eleverna, enskilt och i punktform, skriva ner vad de upplevde som det viktigaste i avsnittet. Fyll på det
persongalleri som ni skapade inför avsnitt 1. Detta kan göras enskilt, i par eller i grupp. Har det
tillkommit några nya personer? Vad har ni fått veta om de personer som ni ringat in som betydelsefulla?
Sedan kan ni tillsammans, i en gemensam diskussion i helklass, ringa in och sammanfatta avsnittet.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Ta hjälp av samtalsmodellen och använd frågorna nedan:
1. Vilken reaktion får Albin när han försöker säga till sin pappa att han inte vill fortsätta med
fotbollen? Vad tyder pappans första svar på, tycker du?
2. ”Vad trodde jag egentligen?”, tänker Albin besviket när allt blir som vanligt igen och ingen ser
honom. Vilka råd kan du ge till Albin för att han ska märkas och få vara med?
3. När Albin äter av bären är det som om han blir någon annan. Vad kan det bero på? Hur
påverkar bären Albin?
4. ”Att vilja vara någon annan, är det så fel?”, tänker Albin i slutet av avsnittet. På vilket sätt kan det
bli fel att försöka vara någon annan?
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Lektion 5
Introducera samtalsmodellen och bygg en inramning med centrala ord och begrepp från avsnittet.
Skapa förförståelse och förutspå
Lyft centrala begrepp. Skriv upp ord och uttryck på tavlan och låt sedan eleverna tänka fritt enligt EPA.
Beroende på hur mycket tid du vill lägga på momentet kan du låta eleverna skriva eller rita vad de tror
kommer att hända. Fyll också på med information runt karaktärerna i persongalleriet (från lektion 1).

Ord och centrala begrepp:
stå på sig
ställa allt till rätta
rösta
kännedom
för många kockar i soppan
klura på
öka dosen

Lyssna tillsammans
Påminn gärna om lyssnandet som fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de
sinnen man använder när man lyssnar och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Lyssna sedan på del 5 Albins skolgårdslista.
Återberätta
Låt eleverna, enskilt och i punktform, skriva ner vad de upplevde som det viktigaste i avsnittet. Fyll på det
persongalleri som ni skapade inför avsnitt 1. Detta kan göras enskilt, i par eller i grupp. Har det
tillkommit några nya personer? Vad har ni fått veta om de personer som ni ringat in som betydelsefulla?
Sedan kan ni tillsammans, i en gemensam diskussion i helklass, ringa in och sammanfatta avsnittet.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Ta hjälp av samtalsmodellen och använd frågorna nedan:
1. När Albin vaknar får han dåligt samvete när han tänker på Emma och pappa. Varför det?
2. ”Nu stod du på dig!”, säger pappa till Albin och han låter stolt när han säger det. Är det viktigt
att stå på sig? Hur gör man det?
3. Vilken sorts relation har Albin och farmor?
4. ”Du ska vara den du är”, säger farmor. Vad innebär det, egentligen?
5. Det är dags för Albin att ”bli lite besvärlig”. På vilket sätt? Är det positivt eller negativt att vara
besvärlig? Kan det vara situationsberoende?
6. Albin inser att han blivit som de andra var, innan han upptäckte bären. Hur menar han då?
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Lektion 6
Introducera samtalsmodellen och bygg en inramning med centrala ord och begrepp från avsnittet.
Skapa förförståelse och förutspå
Lyft centrala begrepp. Skriv upp ord och uttryck på tavlan och låt sedan eleverna tänka fritt enligt EPA.
Beroende på hur mycket tid du vill lägga på momentet kan du låta eleverna skriva eller rita vad de tror
kommer att hända. Fyll också på med information runt karaktärerna i persongalleriet (från lektion 1).

Ord och centrala begrepp:
kamratskap
elevdemokrati
nu gäller det
gå åt skogen

Lyssna tillsammans
Påminn gärna om lyssnandet som fenomen innan ni börjar med följetongen och samtalen. Prata om de
sinnen man använder när man lyssnar och hur lyssna skiljer sig från att höra.
Lyssna sedan på del 6 Upp till bevis.
Återberätta
Låt eleverna, enskilt och i punktform, skriva ner vad de upplevde som det viktigaste i avsnittet. Fyll på det
persongalleri som ni skapade inför avsnitt 1. Detta kan göras enskilt, i par eller i grupp. Har det
tillkommit några nya personer? Vad har ni fått veta om de personer som ni ringat in som betydelsefulla?
Sedan kan ni tillsammans, i en gemensam diskussion i helklass, ringa in och sammanfatta avsnittet.
Samtala – reflektioner och kopplingar
Ta hjälp av samtalsmodellen och använd frågorna nedan:
1. ”Inget skulle någonsin bli som förr”, tänker Albin när farmor har dött. Vad tror du att Albin
kommer att sakna när farmor inte finns längre?
2. Omröstningen handlar om elevdemokrati. Är detta elevdemokrati? Varför/Varför inte? Hur ska
elevdemokrati vara för att fungera?
3. Albin vågar säga ifrån mot rektorn trots att han inte ätit av bären. Hur kommer det sig, tror du?
4. Varför åt Albin av bären?
5. Var det bra eller dåligt att Albin åt av bären, tycker du? Varför?
6. Var det bären som gjorde skillnad eller handlade det egentligen om något annat, tror du?
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