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HÄXORNA
Drama för unga, 7–12 år
En guide till aktiv lyssning med klassen

Häxorna – radiodrama i 10 delar
Handling
Har du träffat en häxa någon gång? Kanske svarar du att häxor inte finns –
men är du säker på det? I Roald Dahls berättelse Häxorna möter du häxor
som ser ut som vilken tant som helst, men tittar du lite närmare upptäcker
du både blått spott, peruk och stora näsborrar!
Häxorna är den fantastiska historien om en liten pojke och hans norska
mormors kamp för att utrota alla elaka häxor.
Gastkramande rysare som blivit modern klassiker
Allt börjar när Roald och hans mormor åker till hotell Magnifik vid havet.
En dag när Roald leker med sina möss i stora spegelsalen tågar ett stort
damsällskap in för att ha möte. Men varför är de så hemliga? Vad är det
de ska prata om? Kan det vara… häxor? De ser ju inte ut som häxor gör i
sagorna, med slängkappor och svarta hattar. Och var är deras kvastar?
Nej, de här häxorna (om de nu är häxor) ser alldeles vanliga ut, tills…
Medverkande
Manus är skrivet av Anders Nyman, baserat på boken Häxorna av
Roald Dahl. För regi står Eva Stenman Rotstein.
I rollerna hörs:
Leo Hallerstam som Roald
Jane Friedmann som mormor
I övriga roller hörs bland andra Claes Månsson som berättare,
Greta Havnersköld som Rosie och Anette Bjärlestam som överhäxan.

Lyssning
Hur ni lyssnar
Dramat består av tio delar. Varje del är 15 minuter långt.
Lyssna på dator: Häxorna – alla avsnitt
Lyssna via mobilen: Ladda ner appen Sveriges Radio Play, som finns
kostnadsfritt via App Store eller Google Play. Sök på ”Häxorna Drama för
unga” i appen.
Lyssnarvänlig miljö
För att skapa rätt förutsättningar för aktivt lyssnande är det viktigt att skapa
en lyssnarvänlig miljö. Se till att det finns tillräckligt med tid för att både
lyssna och efterföljande samtal. Låt det inte gå för långt mellan tillfällena.
Fundera gärna över om den fysiska miljön passar för att lyssna. Behöver
rummet möbleras om för att skapa möjlighet att ligga på golvet, sitta på
andra platser? Finns det soffa eller puffar? För att stötta elever som inte är
vana lyssnare kan det vara bra att undvika distraktion. Kanske behöver det
vara dämpad belysning i rummet. Vad passar gruppen bäst?
Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat så att alla ska få en så
bra upplevelse som möjligt!

Häxorna –
en gastkramande
rysare som blivit
modern klassiker

Arbetsätt
Olika arbetsmodeller för aktiv lyssnarupplevelse
En framgångsfaktor för språkutveckling är att lyssna aktivt med
efterföljande diskussion och samtal. För detta finns olika tillvägagångssätt.
I lärarhandledningarna från Barnradion/Drama för Unga varvas arbetssätten
för reflektion utifrån vad som passar dramat.
Loggbok
En loggbok är ett verktyg för att strukturera egna reflektioner.
Dessa reflektioner kan sedan användas som utgångspunkt i gemensamma
diskussioner kring dramat. En logg ska vara kort och koncis och behöver
inte ta mer än 5-10 minuter att skriva. Loggboken är elevens egen
reflektionsbok och kan använda för flera loggar och behöver inte bara
vara kopplade till radiodramat ni lyssnar på. Tänk på att datera och
rubricera så att ni lätt kan hitta mellan olika loggar när ni sedan tittar
tillbaka.
Med en analog loggbok kan det vara en fördel att använda en bok som
består av sidor där halva sidan eller vänstersidan är blank. Då finns
möjlighet att illustrera vissa reflektioner.
EPA
Arbetsättet EPA (enskilt, par, alla) är en dynamiskt arbetsmodell. Den
innebär att eleverna först reflekterar över en frågeställning självständigt
och antecknar i loggbok eller på mini-whiteboards. Sedan samtalar de med
en parkamrat och därefter lyfts tankarna upp gemensamt i klassen.
Vid arbetet med lyssnarupplevelse som språkutveckling passar det bra att
varva de båda arbetssätten loggbok och EPA.
Citat
Roald Dahls berättelse om Häxorna är fylld av uttryck och kloka ord. Både
Roald och hans mormor filosoferar en hel del kring livet. De har förmågan
att trots motgångar se möjligheter och lösningar på de mest omöjliga
situationer. Till och med överhäxan kläcker några kloka ord då och då.
Dessa filosofiska tankar om livet och uttryck lyfts i citatet i slutet av varje del
i lärarhandledningen. Tanken är att eleven ska få möjlighet att tillsammans
med en vuxen reflektera över dessa uttryck och filosofiska tankar.
Citaten finns som bild så att de enkelt ska gå att lägga in dem i elevernas
digitala verktyg eller skriva ut.

Strategier
För att stärka elevernas språkutveckling är varje del kopplat till minst en av
de strategier som ger läsförståelse/hörförståelse. Strategin förstå svåra ord
och uttryck finns till alla delar. Vi rekommenderar dig att gå igenom dessa
ord innan ni lyssnar.
Till varje avsnitt använder vi oss av de strategier som passar bäst för
innehållet.

Häxorna, del 1 – Lyssna på avsnittet
När Roalds föräldrar omkommer i en bilolycka får han bo hos sin
mormor i Norge. Det är hon som berättar för honom om häxorna. De
finns överallt runtomkring oss, de hatar barn och de tänker utrota dem
alla…
Nya ord och uttryck:
Fasa, klippig ravin, omkom, förstklassig, portfölj, testamente,
kvinnoförening
Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassens språkliga
förutsättningar och låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden.
Förutspå
Börja med reflektion och klassrumssamtal utifrån strategin förutspå. Det
skapar intresse och gör det lättare att komma in i berättelsen. Läs eller
berätta om Häxorna, utgå gärna ifrån ingressen.
Låt eleverna skriva själva under ungefär 10 minuter, vad de tror eller vet att
berättelsen kommer handla om. Låt sedan de elever som vill berätta vad de
har skrivit ned. Försök att inte själv berätta allt för mycket kring handlingen,
utan utgå från elevernas erfarenheter.
Poängtera att det inte finns några rätt eller fel när ni förutspår. Vi använder
strategin förutspå för att skapa nyfikenhet och viss förförståelse.
Vad gör en häxofil och vilka detaljer avslöjar en häxa?
Roalds mormor berättar att hon är en häxofil och att det finns fem detaljer
som avslöjar om en tant är en häxa. Efter att ni har lyssnat på första
avsnittet, låter du eleverna skriva i 10 minuter i sina loggböcker om vad en
häxofil gör och vilka detaljer som hen letar efter hos häxor.
Om det passar bättre att arbeta med EPA kan eleverna istället berätta för
sin parkamrat vad de förutspådde innan de lyssnade och vad en häxofil gör
och letar efter hos häxor. Sedan låter du elevparen berätta för klassen om
sina tankar.
Fem detaljer som avslöjar en häxa
• Handskar – de har klor istället för naglar
• Peruk – häxor är flintskalliga
• Näsborrar – de kan lukta sig till barn, luktar hundbajs
• Grova skor – deras fötter är avkapade utan tår
• Svagt blåfärgade tänder – salivet och spottet från häxor är blått
Citat
”Himlen kan få min själ, men jag ska begravas här i Norge”
Vad menar mormor med det?

Häxorna, del 2 – Lyssna på avsnittet
Roalds mormor har haft lunginflammation och tillsammans åker de till
hotell Magnifik i Bournmouth för att andas frisk havsluft. Till hotellet
kommer också ett stort sällskap med kvinnor för att hålla konferens.
Men det är något mystiskt med dem – är de verkligen alldeles vanliga
kvinnor?
Nya ord/uttryck:
inträffa, förfärligt, lunginflammation, stompa, käpp med guldkrycka,
Anticimex, hög-kvarter, hälsovårdsnämden, hygieniska, hel hord
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i första avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Fortsätt att förutspå
Efter att ni har lyssnat på andra avsnittet kan det vara spännande att
utmana elevernas fantasi. Berätta för dem att det här avsnittet kommer att
avslutas mitt i en riktigt spännande händelse och att du är nyfiken på vad
de tror kommer att hända efter det.
När ni har lyssnat låter du eleverna skriva i ungefär 10 minuter i sina
loggböcker. Vilka är det som ska ha årsmöte i den stora salen?
Vad kommer hända nu? Vad ska Roald göra för att inte bli upptäckt?

Citat
”Det är inte så svårt, bara ni tror på er själva”
Vad menar Roald med det?

Häxorna, del 3 – Lyssna på avsnittet
Gömd bakom en skärm i konferenssalen på hotell Magnifik får Roald
se hur en grupp till synes vanliga kvinnor förvandlar sig till fasansfulla
häxor.
Nya ord/uttryck:
konferens, stirra som hypnotiserad, sönderfrätt, utplåna, understå,
koffertar, galainvigning
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Textkoppling till text
Innan ni börjar lyssna berättar du för eleverna att de ska träna på att göra
textkopplingar. Det betyder att de ska jämföra och kopplar det de hör med
tidigare upplevelser.
Berättelser med häxor finns i både gamla och moderna sagor. Dessa häxor
är inte alltid elaka utan kan också vara snälla. Börja med att samtala i
klassen om vilka häxor som finns, samla på er så många häxor som möjligt
och skriv upp dem på tavlan.
Låt sedan eleverna arbeta i små grupper, där de ska jämföra häxor från
olika sagor. Vad har de för likheter och olikheter?
Citat
”Ju smutsigare du är desto svårare är det för häxorna att få korn på dig.”
Vad menar mormor med det?

Häxorna, del 4 – Lyssna på avsnittet
När Roald gömmer sig undan ett stort sällskap med häxor hör han
receptet på formel 86. En formel som häxorna ska använda för att förvandlar barn till möss. Gömd bakom skärmen får han se hur de genom
svart magi förvandlar den lilla flickan Rosie till en mus. Måtte de inte
upptäcka honom…
Nya ord/uttryck:
åse, stinkande kräket, sjuda, barnutrotning, hotellvestibulen, brännglas,
äta supé
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Skapa inre bilder
Berätta att eleverna den här gången ska lyssna och träna på strategin
skapa inre bilder. Det betyder att eleven ska rita eller måla någon av de
inre bilder hen får under lyssningen.
Den här gången låter du eleverna illustrera något av fantasidjuren från
receptet för formel 86. Att illustrera sina inre bilder är en strategi som
många elever vill sätta igång med så snart de lyssnat klart. Ibland kan det
vara bra att ändå stanna upp och reflektera enskilt och gemensamt.
Framför allt är det till stor hjälp för de elever som inte är vana att
sätta ord på eller uttrycka sig genom bilder.
Receptet formel 86 innehåller bland annat ägg från en Gnällpipa, näbb från
en Skvallertacka, snabel från en Flakaläpp och tungan från en Äckebobba.
Hur ser dessa fantasidjur ut egentligen? Skriv upp dem på tavlan och
samtala i klassen om vad djuren ger för associationer. Låt sedan eleverna
försöka beskriva sin inre bild med ord. Antingen skriver de i sina
loggböcker eller på mini-whiteboards under ungefär 10 minuter.
Här är arbetsmodellen EPA bra. När de har reflekterat en stund kan det
vara bra att låta eleverna berätta för sin parkamrat och klassen innan de
sätter igång med illustrationerna.
Citat
”Den som väntar på något gott, väntar aldrig förgäves”
Vad menar överhäxan med det?

Häxorna, del 5 – Lyssna på avsnittet
Roald och hans vän Rosie förvandlas till möss av häxorna som håller
möte på hotell Magnifik. För att inte blir dödade flyr de upp till
mormors hotellrum.
Nya ord/uttryck
god aptit, ögonblicklig verkan, deprimerad, mumsa, förolämpa, advokat, tuppar av, oväntade möjligheter, förvirrad
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Göra inferenser
Efter avsnitt 5 passar det att göra inferenser, det vill säga lyssna mellan
raderna och reflektera över vad vi vet trots att det inte sägs rakt ut.
Roald har blivit förvandlad till en mus. Vad tycker han om det? Vad är det
som gör att han tycker så?
Använd arbetsmodellen EPA. Ge eleverna ca 10 minuter att skriva i loggboken, innan de pratar med sin parkamrat. Poängtera att de ska utgå från
egna erfarenheter och ledtrådar från Roalds tankar. Och att det inte finns
några rätt eller fel, det är deras egna tolkningar som ska komma fram i
diskussionen sedan.
Passa på att skriva ner några egna inferenser du också. Då kan du senare
under klassrumsdiskussionen visa hur du lyssnar bortom raderna.
Citat
”Min mormor är lite speciell med ett hjärta stort som en ladugård. Mormor
kommer alltid att älska mig hur jag än ser ut och något katt kommer hon
aldrig att skaffa.”
Vad menar Roald med det?

Häxorna, del 6 – Lyssna på avsnittet
Häxorna har förvandlat Roald och hans vän Rosie till möss och planerar
nu att göra samma sak med varenda barn i hela England. Enda sättet att
stoppa dem är att hitta giftdropparna som häxorna ska använda.
Nya ord/uttryck
oskadliggöra, bearbeta, strupe, grodpudding
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Återberätta det viktigaste ur berättelsen och förutspå:
Nu är det riktigt spännande. Vi är i mitten av berättelsen, Roald och Rosie
är förvandlade till små möss. Här passar det bra att stanna upp och
använda strategin återberätta och summera. Vad har hänt så här långt i
berättelsen?
Dessutom kan det vara spännande att förutspå vad som ska ske. Hur ska de
lyckas att rädda alla Englands barn från ödet att bli möss?
Låt eleverna förklara med tre meningar vad boken handlar om. De som
hinner kan också skriva kort vad de tror kommer hända med Roald och
mormors plan. Använd arbetsmodellen EPA eller låt de elever som vill
berätta för klassen, berätta vad de har skrivit.
Citat
”Smaka på sin egen medicin”
Vad menar mormor med det?
”Njut av livet så länge det varar”
Vad menar överhäxan med det?

Häxorna, del 7 – Lyssna på avsnittet
Roald får tag i giftdropparna som häxorna ska använda för att förvandla
alla barn till möss. Hans plan är att hälla dom i häxornas egen soppa.
Nya ord/uttryck
pilade fram, välbehållen, underverk, genialiskt, marscherade, angelägenhet, drastisk förvandling, mentalsjukhus, fördomsfria, mörker och illvilja,
hjärnkapacitet,
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Göra inferenser
Efter avsnitt 7 passar det återigen bra att göra inferenser, det vill säga att
lyssna mellan raderna och reflektera över vad vi vet trots att det inte sägs
rakt ut.
• Vad tänker Rosies föräldrar om mormor? Vad får dig att tänka så?
• Vad menar de med att mormor ska ta kontakt med sitt mentalsjukhus?
• Vad tycker mormor om Rosies föräldrar? Vad får dig att tro det?
Använd arbetsmodellen EPA. Ge eleverna ca 10 minuter för att svara på
frågorna i loggboken, innan de pratar med sin parkamrat.
Poängtera att de ska utgå från egna erfarenheter och ledtrådar från
dramat. Och att det inte finns några rätt eller fel, det är deras egna
tolkningar som ska komma fram i diskussionen sedan. Passa på att skriva
ner några egna inferenser du också. Då kan du senare under klassrumsdiskussionen visa hur du lyssnar bortom raderna.
Citatet
”Det går oss också ur händerna, som allt annat”
Vad menar mormor med det?

Häxorna, del 8 – Lyssna på avsnittet
Roald häller musförvandlingsdropparna i häxornas soppa. Nu är det
bara för honom, Rosie och mormor att vänta på att de ska börja verka.
Nya ord/uttryck
gulddekorationer, kypare, silverterrine, precision, pilade bort
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Skapa inre bilder
Berätta att eleverna ska lyssna och träna på strategin skapa inre bilder. Alltså rita eller måla någon av de inre bilder hen får under lyssningen.
Samtala i klassen hur det ser ut på hotellet. Vilka rum finns och hur dessa
ser ut? Hur ser dessa ut för Roald som nu är en mus? Låt sedan eleverna
försöka beskriva sin inre bild med ord. Antingen skriver de i sina
loggböcker eller på mini-whiteboards under ungefär 10 minuter.
Här är arbetsmodellen EPA bra. När de har reflekterat en stund kan det
vara bra att låta eleverna berätta för sin parkamrat och klassen innan de
sätter igång med illustrationerna.
Citat
”Som en oljad blixt”
Vad betyder det?

Häxorna, del 9 – Lyssna på avsnittet
Alla häxorna förvandlas till möss av sina egna giftdroppar. Roald och
mormor beger sig tillbaka till sitt älskade Norge.
Nya ord/uttryck
första parkett, slurpa i sig, återbörda, sinnessjuk, humanist, ruinera
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Återberätta och sammanfatta berättelsen
Nu närmar vi oss slutet på berättelsen och då passar det bra att använda
strategin återberätta och sammanfatta, efter att ni har lyssnat.
För att kunna återberätta och sammanfatta är det bra dela upp sagan i tre
delar och skriva upp dem på tavlan.
• Början – Roald bor hos sin mormor. Varför gör han det? Vad ”är” mormor
och vad berättar hon för Roald?
• Mitten – Roald och mormor är på Hotell Magnifik. Vilka mer är där? Vad
har häxorna för planer? Vad händer med Roald?
• Slutet – Roalds och mormors har en plan för att rädda Englands barn. Vad
går planen ut på? Lyckas de?
Diskutera i smågrupper eller i klassen och skriv upp stödord till de olika
delarna. När ni gjort detta använder ni arbetsmodellen EPA och reflekterar
en stund över historien.
Citatet
”Spela något ett spratt”
”Hon vände på klacken och stegade ut genom vestibulen”
Vad betyder de?

Häxorna, del 10 – Lyssna på avsnittet
Roald är tillbaka i Norge med mormor. Men han är fortfarande
förvandlad till mus. Nu väntar den sista stora häxstriden…
Nya ord/uttryck
väl förrättat värv, dåsade, förgäves, illa pinkat, stab av assistenthäxor,
register, geni
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
och prata om nya ord och uttryck.
Vad vill Roald Dahl säga till oss genom sin saga?
Författare har ofta ett budskap med sina berättelser. Häxorna av Roald Dahl
innehåller både filosofiska tankar om livet och uttryck som beskriver
verkligheten. Många av dessa har lyfts upp i citaten.
Använd gärna dessa uttryck i ert samtal om vad vill Roald Dahl säga till oss
genom sin saga. Poängtera att det inte finns några rätt eller fel när vi tolkar
budskap.
När eleverna skrivit ner sina tankar i loggboken eller på mini-whiteboards
berättar de för sin parkamrat om sin tanke. Gör sedan en sammanställning
av elevernas reflektioner på tavlan.
Citat
”Det spelar ingen roll vem man är eller hur man ser ut, så länge man har
någon som bryr sig om en, på riktigt.”
Vad menar Roald med det?
”Lugnt kan man ta när man är ung”
Vad menar mormor?

