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Lärarhandledning

Tjuvlyssnat
– berättelser från verkligheten

Drama för unga, 9–13 år

En guide till aktiv lyssning med klassen 
och frågor till skolans värdegrundsarbete 



Tjuvlyssnat – 10 avsnitt baserat på verkliga 
historier med Tusse Chiza som värd
Tjuvlyssnat är en serie som kan användas i skolans värdegrunds- 
arbete. Berättelserna och lämpar sig väl för att ge klassen en utgångs-
punkt i att samtala om frågor som rör livet, kompisar, familj, skolan, 
moral, etik och möjliga lösningar för barn att hantera svårigheter. 

Att ta del av andras berättelser och diskutera dem under trygga former 
i klassrummet skapar också en tillitsfull skolmiljö. 

Tjuvlyssnat passar också bra för att öva hörförståelse. Berättelserna är 
olika i sin karaktär och eleven får spetsa öronen och lyssna mellan ra-
derna eftersom berättelserna är skapade utifrån intervjuer. Det är nära 
eleverna i både språk och innehåll.

Varje avsnitt i serien har två berättelser som ramas in och kommente-
ras av programledaren Tusse. Ibland har berättelsen en tydlig lösning 
och ibland är det bara en situation som har ett mer öppet slut. Tonen i 
programmet är positiv.

LGR11, Skolans värdegrund och uppdrag – Förståelse och medmänsklighet
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse.”

Lyssning
Dramat består av 10 delar. Varje del är 15 minuter långt. 
Lyssna på dator: Tjuvlyssnat – alla avsnitt
Lyssna via mobilen: Ladda ner appen Sveriges Radio Play, som finns 
kostnadsfritt via App Store eller Google Play. Sök på ”Tjuvlyssnat” 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!

Arbetsätt
Olika arbetsmodeller för aktiv lyssnarupplevelse
En framgångsfaktor för språkutveckling är att lyssna aktivt med efterföljan-
de diskussion och samtal. För detta finns olika tillvägagångssätt. I lärar-
handledningarna från Barnradion/Drama för Unga varvas arbetssätten för 
reflektion utifrån vad som passar lyssningen eller avsnittet.

Programledare Tusse Chiza
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Loggbok
En loggbok är ett verktyg för att strukturera egna reflektioner. Dessa reflek-
tioner 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.

EPA
Arbetsättet EPA (enskilt, par, alla) är en dynamisk arbetsmodell. Den inne-
bär 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.

Post-it-tidslinje
För att hjälpa eleverna att samla ihop fakta och komma igång kan det vara 
bra att alla är överens om vad som hände i berättelsen innan den egna 
reflektionen. Då är post-it-tidslinje ett bra arbetssätt. Dela ut några post-it-
lappar var till eleverna INNAN lyssningen. Berätta att de bara ska skriva ett 
ord eller en kort mening på varje post-it lapp medan de lyssnar. Detta för 
att träna på att aktivt lyssna. Rita upp en tidslinje på tavlan med början och 
slutpunkter. Använd allas post-it lappar till att bygga en tidslinje på tavlan, 
för att fånga in historien.

Diskussion och reflektion 
För att jobba med värdegrund och hörförståelse finns diskussionsfrågor. 
Det är viktigt att du som lärare styr diskussionen mot ett respektfullt sätt att 
prata om olika frågor och även tar ansvar för att presentera den hjälp som 
finns att få i skolan och samhället.

Strategier
Strategin förstå svåra ord och uttryck finns till alla delar. Vi rekommende-
rar dig att gå igenom dessa ord innan ni lyssnar.

Tjuvlyssat, del 1: “Min kompis är mytoman” 
Lyssna på avsnittet
Från början tror alla på Nasims kompis historier. Men lögnerna blir fler, 
värre och allt mer uppenbara och Nasims kompisen verkar ha tap-
pat kontrollen. Och så hör vi om Ellen som måste vara stark eftersom 
hennes föräldrar och syskon är så ledsna. Familjen har drabbats av flera 
dödsfall på kort tid. Men ingen i skolan förstår vad hon går igenom. När 
Ellens kompis säger att hon borde sluta tycka synd om sig själv får hon 
nog. Hon gör slut med kompisarna och blir helt ensam.

Nya ord och uttryck: tvång, kurator, exalterad, komplicerad, ”dricker väl-
digt mycket”, ”få stöd”, ”tappar det”, ”klipper banden”, konflikt.

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
Dela upp klassen i två delar, första (Nasim) och andra (Ellen) berättelsen. 
Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och den 

Tjuvlyssnat tar upp 
ämnen som är äkta, 

svåra, glada, 
hemska, lyckliga, 

och fnissiga.
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andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. Detta 
för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot att 
bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje.
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni reflekterar.

Återberätta och reflektera
Behåll grupperna för att diskutera berättelserna, Nasim respektive Ellen.
Frågeställningar till båda berättelserna:
• Vad tycker ni var det allra svåraste i situationen ni hörde?
• Om samma sak skulle hända en kompis till er, vilka råd skulle ni ge?
• Vad tycker ni om slutet på berättelsen, hur lösningen blev? 

Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 2:  
“Jag blev kär första gången jag såg henne” 
Lyssna på avsnittet
Första dan i 6:an är klasserna nya och Robin får syn på en tjej och blir 
blixtkär. Han skriver ett meddelande till henne. Hon svarar att hon gärna 
vill lära känna honom. Nu firar de ett år tillsammans. Och så hör vi om 
Alice som blir mobbad för att hon är kort. En dag när hon ska gå till 
affären står mobbarna utanför. Alice får panik. Men då händer nåt som 
ska förändra hennes liv för alltid.

Nya ord och uttryck:  ”blir trackad”, evigheter, ”dela mitt liv”, ”att vara ett 
stöd för någon”, ”att ha kemi”, face, ”bitch-blickar mig”

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
Dela upp klassen i två delar, första (Robin) och andra (Alice) berättelsen. 
Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och den 
andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. Detta 
för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot att 
bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni jobbar vidare.

Lyssna aktivt 
genom att 
anteckna 
stödord!
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Göra inferenser, lyssna mellan och bortom raderna
Dela in klassen i mindre grupper för att diskutera båda berättelserna. Både 
berättelserna handlar om situationer som skapar känslor, uttalat och mellan 
raderna.

Uppgift:
• Skriv tillsammans minst 20 känslor som berättelsernas situationer ska-
par. Beskriv sen de känslorna med flera ord.  
Som exempel: Generad – man skäms, det är pinsamt, man vill bara försvin-
na, ansiktet blir rött. 

Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 3: “Mitt X är elak” 
Lyssna på avsnittet
Ibland var Amirs flickvän jättekär, nästa dag gjorde hon slut. Det var av 
och på och värsta dramat hela tiden. Så när förhållandet tar slut på rik-
tigt känns det ganska okej. Men ett halvår senare försöker Amir umgås 
med X-et och några kompisar.  Och det är då han säger nåt som han 
kommer att ångra. Och så hör vi om Tova som blir helt ensam på grund 
av corona. Men när allt är som mörkast dyker en möjlig vänskap upp där 
hon minst anar det.

Nya ord och uttryck: upfuckad, schysst, laddade, ”kränkande mot kvin-
nor”, ”pallar inte med”, ”sätta på plats”, ”out of my league”

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
Dela upp klassen i två delar, första (Amir) och andra (Tova) berättelsen. 
Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och den 
andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. Detta 
för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot att 
bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni jobbar vidare.

Textkopplingar med EPA (enskilt, par, alla)
Låt eleverna först reflektera själva i sin loggbok, sen i par och sen i klassen.
 
Uppgift enskilt:
Gör textkopplingar till ditt eget liv. Har något liknande hänt dig, att en rela-
tion förändrades? Skriv några rader om det.
Uppgift i par:
Berätta om textkopplingen till ditt eget liv för din parkompis. Gör sedan 
textkopplingar mot andra texter, filmer, tv-serie eller böcker. Kommer du 

Vad är dina egna 
erfarenheter? 

Koppla dem till det 
du lyssnat på.
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ihåg något du sett eller läst där huvudpersonens liv förändras av en kärlek 
som tar slut, eller vänskap som förändras?
Slutade berättelsen bra? Hur blev det bra?
Uppgift alla: 
Redovisa text-till-textkopplingarna. Vilka andra filmer, böcker eller tv-serier 
kom ni på?
Följdfrågor till klassen:
• Är relationer viktiga tycker ni?
• Vad ska man göra om man känner att en relation inte är bra? 
• Hur hittar man en ny relation?

Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 4 – “Hjälp, jag ljuger för min 
mamma” 
Lyssna på avsnittet
Miguel drömmer om att ha mycket pengar och kunna köpa vad han 
vill. Men han vet att hans mamma inte har en bra lön. När han är arg 
på henne ljuger han för henne. Men en gång går hans lögner för långt. 
Han gråter och ljuger om att han blir mobbad i skolan. Hans mamma blir 
väldigt orolig och ger honom pengar för att trösta. Men vad ska Miguel 
göra med sitt dåliga samvete? Och så hör vi fortsättningen på Tovas 
kompisproblem under corona. Just som allt såg ut att ordna sig gör 
hennes nya så kallade vänner något oförlåtligt.

Nya ord och uttryck: ”pingar till”, gruppchatt, fake, övergiven, utnyttja, 
hämnas, taskig, trakassera, ”outa”

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
Dela upp klassen i två delar, första (Tova) och andra (Miguel) berättelsen. 
Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och den 
andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. Detta 
för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot att 
bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje.
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni reflekterar.

Göra inferenser, lyssna mellan och bortom raderna
Dela upp de två delarna i mindre grupper som diskuterar dessa frågor:

Tova del 2, taskiga kompisgänget
• Vad tror ni hände i det nya kompisgänget när Tova kom med i det? 
• Hur gick tankarna hos kompisgänget, tror ni? 
• Hur skulle ni beskriva dem? Var de schyssta och välkomnande? 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1691112


• Hur är man välkomnande?

Miguel, ljuger för sin mamma
• Miguel berättar att han ville hämnas för att hans mamma inte varit bra 
mot honom tidigare. Vad tycker ni om hans tankar, förstår ni honom? 
• Varför tror ni mamman ger Miguel pengar för att trösta honom? 
• Är det här en hållbar situation för honom och mamman? Vad ska de 
göra?
 
Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 5 – “Kompisen bestämmer allt” 
Lyssna på avsnittet
Janas kompis Irja har alltid varit den som bestämmer. Förut kändes det 
helt okej, men nu har hon förbjudit Jana att prata med och umgås med 
andra. En dag ljuger Jana för Irja. Hon berättar inte att hon ska träffa 
Selma efter skolan. En lögn som kommer bli katastrof. Och så hör vi om 
Samuel. Han har alltid varit en glad och charmig person som får klassen 
att skratta. Men en dag ligger en lapp i hans skåp. Någon har skrivt: 
“Du är ful” och “Stick”. Efter det är inget sig likt. 

Nya ord och uttryck: ”helt random”, penicillin, ”skärp dig, ”vuxenmob-
bare”, trakassera, ögonblick. 

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle. 

Dela upp klassen i två delar, första (Jana) och andra (Samuel) berättelsen. 
Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och den 
andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. Detta 
för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot att 
bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje.
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni reflekterar.

Återberätta och reflektera
Dela in klassen i mindre grupper för att diskutera berättelserna om Samuel 
och Jana.

Samuel, jobbigt både hemma och i skolan
• Vad tycker ni var det allra jobbigaste i situationen för Samuel?
• Finns det vuxna personer som mobbar barn?
• Vad var det modigaste Samuel gjorde? 
 
Jana, säger ifrån till sin kontrollerande bästis

Vad är modigt?
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• Vad betyder att man är kontrollerande?
• Varför sprider man rykten om varandra i en konflikt tror ni?
• På vilket sätt var Jana modig?

Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 6: “Jag är kär i fel person!” 
Lyssna på avsnittet
En dag när Alex kommer hem sitter en tjej han först inte känner igen i 
hans kök. Men sen plötsligt fattar han vem hon är. Det är hans lillasys-
ters barndoms kompis.  Men det har gått några år sen de sågs och hon 
har vuxit sen dess. Alex inser snart att det inte bara är hon som föränd-
rats. Även hans egna känslor för henne har tagit en ny form.
Plus – Ammi ska filma en grej till Snapchat , men just då går allt fel.  
Och så avslöjar vår programledare Tusse Chiza något riktigt pinsamt.

Nya ord och uttryck: klickade, ”lära känna på ett nytt sätt”, ”spendera 
tid”, låtsassyskon, småkär, ”fick känslor”

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
Dela INTE upp klassen i två delar som tidigare, utan låt hela klassen
jobba med Alex berättelse. Eleverna ska lyssna aktivt och anteckna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje.
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni reflekterar.

Göra inferenser, lyssna mellan och bortom raderna
Dela in klassen i mindre grupper för att diskutera båda berättelserna. Både 
berättelserna handlar om situationer som skapar känslor, uttalat och mellan 
raderna.

Uppgift:
• Skriv tillsammans minst 20 känslor som berättelsernas situationer ska-
par. Beskriv sen de känslorna med flera ord.  
Som exempel: Generad – man skäms, det är pinsamt, man vill bara 
försvinna, ansiktet blir rött. 

Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 7 – “Min kompis är dödssjuk i 
anorexia” 
Lyssna på avsnittet
Blanca bär på en tung hemlighet. Ska hon avslöja för de vuxna att 

Svåra hemligheter
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hennes bästis Bella tränar i smyg? Om hon berättar förlorar hon Bellas 
vänskap.  Men historien tar en dramatisk vändning en natt i oktober när 
Blanca förstår att Bellas anorexi är livsfarlig. Men tänk om det redan 
är försent? Och så hör vi om Emelie som är hemma hos sin nya kompis 
Sofia när hennes pappa plötsligt kollapsar. Det blir kaos. Ambulansen 
kommer och alla gråter. Efteråt undrar Emelie hur hon kan vara en bra 
kompis. Vågar hon fråga Sofia om det som hänt? 

OBS! Du som lärare behöver förbereda lite extra till den här lyssningen 
eftersom avsnittet tar upp svåra ämnen. Ta fram länkar och telefonnummer 
innan, kategorisera gärna olika problem i diskussionen och styr eleverna 
mot rätt lösning för de olika problemen: 112, Bris, kurator, sjukvård, social-
tjänst, personens föräldrar eller lärare. Det finns länkar under avsnittet på 
vår hemsida under ”Tjuvlyssnat”.

Nya ord och uttryck: psykisk sjukdom, anorexi, komplimanger, känsligt 
läge, Tallinn, matschema 

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle. 
Dela upp klassen i två delar, första (Emelie) och andra (Blanca) berättel-
sen. Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och 
den andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. 
Detta för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot 
att bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:

Jobba med metoden Post-it-storm (hörförståelse)
Be eleverna anteckna händelser på post-its, fakta och känslor under 
lyssningen. Bygg med dessa post-its en tidslinje av båda berättelserna på 
tavlan från början till slut. När tidslinjen är klar har ni en gemensam upp-
fattning. 

Textkopplingar med EPA (enskilt, par, alla)
Låt eleverna först reflektera själva i sin loggbok, sedan i par och till slut i 
klassen. Frågorna passar till båda berättelserna.

Uppgift enskilt:
• Gör textkopplingar till ditt eget liv. Har något liknande hänt dig, att en 
kompis eller någon du känner har haft det svårt i någon situation? 
Uppgift i par:
• Prata med din parkompis om det du skrivit. Du kan byta ut namnen i din 
berättelse, om det är för personligt.
Uppgift i klassen: 
• Diskutera några olika situationer som har framkommit i övningen, och 
möjliga lösningar. 

Grupperna redovisar i klassen.

VIKTIGA NUMMER OCH LÄNKAR:

Behöver du hjälp eller är du orolig för 
en kompis eller någon i din närhet?

I akuta lägen – ring alltid 112!

Bris – Barnens rätt i samhället
Bris stödjer barn som far illa. 
De nås på telefonnr 116 111
De har även en chatt på sin hemsida – 
bris.se

Självmordslinjen: 90101
Har öppet alla dagar: 06-24
Chatten når du på mind.se

Suicide Zero – suicidezero.se

Umo.se – Om du blir utsatt för rasism

Save The Children Helpline för barn 
som talar arabiska, dari eller engelska:
0200–77 88 20



Tjuvlyssnat, del 8 – “Min hemliga crush 
blev avslöjad” 
Lyssna på avsnittet
Vilja är hemligt kär i Emanuel. Hon vet inte om det är besvarat och tän-
ker inte chansa. Men en dag efter träningen upptäcker Vilja att någon 
annan har skrivit till Emanuel från hennes eget snapchatkonto. Och så 
hör vi om Osman som får hjälp från oväntat håll när han vågar avslöja 
sina värsta fel och brister. 

Nya ord och uttryck: ”hemlig crush”, BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), 
spontant, ”bro’ och en wingman”. 

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle. 
Dela upp klassen i två delar, första (Vilja) och andra (Osman) berättelsen. 
Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och den 
andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. Detta 
för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot att 
bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje.
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni reflekterar.

Återberätta och reflektera
Dela in klassen i mindre grupper för att diskutera berättelserna om Vilja och 
Osman.

Vilja, som är hemligt kär i en kompis
• Hur skulle du känna om du var i Viljas situation? Beskriv några känslor.
• Är det ok att lägga sig i någon annans kärleksliv? Var går gränsen?
• Är det ok att skriva i någon annans sociala medier?

Osman, som blir påverkad av stress
• Osman blir så arg att han skakade, av en struntsak. Ilskan tog över.  
Varför tror du? Vad sa kompisen Abbe då?
• Osman kunde inte sova, han var så orolig och stressad. Men han får 
hjälp på BUP. Varför tror du det är bra att få prata av sig?
• Abbe hjälper Osman att hitta den tredje saken! Vad var det?

Grupperna redovisar i klassen.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1691647


Tjuvlyssnat, del 9 – “Jag föddes i en flickkropp” 
Lyssna på avsnittet
River föddes för snart 12 år sen i en flickkropp. Men när River sjunger 
tycker folk att rösten låter som en killes. Och en dag frågar River sin 
fröken om det är okej att hen använder killarnas omklädningsrum på 
gympan. Och så hör vi Berivan och Josef avslöja sina hemligaste pinsam-
heter. 

Nya ord och uttryck: icke-binär, bisexuell, hbtq (homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och personer som identifierar sig som queer), hbtq-person

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
Dela INTE upp klassen i två delar som tidigare, utan låt hela klassen jobba 
med båda berättelserna. Eleverna ska lyssna aktivt och anteckna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni jobbar vidare.

Göra inferenser, lyssna mellan och bortom raderna
Dela in klassen i mindre grupper för att diskutera båda berättelserna. Både 
berättelserna handlar om situationer som skapar känslor, uttalat och mellan 
raderna.

Uppgift i gruppen:
• Skriv ner 10 situationer som är pinsamma. Till exempel: Kissa på sig, 
ramla så att någon ser, osv.
• Varför är situationerna pinsamma? Förklara hur man känner sig.
• Varför kan man skratta åt vissa saker ibland, och varför skäms man så 
mycket ibland? Vad beror det på?

Grupperna redovisar i klassen.

Tjuvlyssnat, del 10 – “Killarna i skolan är rasister”

Lyssna på avsnittet
Chanelle är egentligen en glad och sprallig person och så älskar hon att 
dansa. Men några rasister på hennes skola gör att hon blir tystad. Cha-
nelle känner inte igen sig själv och rektorn verkar inte bry sig på riktigt. 
När allt är som värst hoppar Chanelle på en buss som tar henne med till 
en plats där hon kommer hitta sig själv igen. Och så hör vi om Jones. 
Folk tror att han är en stark och lite farlig person och hans klädstil gör 
att många är rädda för honom. Men ingen vet att han har en helt annan 
sida. Hemma är han nämligen världens snällaste och mest ansvarsfulla 
storebror.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1691650
https://sverigesradio.se/avsnitt/1691651


Nya ord och uttryck: rasism, musikstudio, soc (socialen), förorten

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Gör detta inför varje lyssnartillfälle. 
Dela upp klassen i två delar, första (Chanelle) och andra (Jones) berättel-
sen. Varje grupp ska lyssna aktivt och anteckna på varsin berättelse, och 
den andra bara slappna av och lyssna när den andra gruppen antecknar. 
Detta för att känna på skillnaden mellan att lyssna aktivt och anteckna, mot 
att bara lyssna.
 
Uppgift till avsnittet:
Jobba med arbetsättet Post-it-tidslinje
Be eleverna anteckna händelser, fakta och känslor på post-its, under lyss-
ningen. Rita upp en linje med början och slut på tavlan. Bygg med dessa 
post-its en tidslinje av båda berättelserna på tavlan från början till slut. När 
tidslinjen är klar har ni en gemensam uppfattning. Gör båda berättelserna 
innan ni jobbar vidare.

Återberätta och reflektera
Dela in klassen i mindre grupper för att diskutera berättelserna om Chanelle 
och Jones.

Chanelle, som upplever rasism från sina klasskompisar
• Vad är rasism i grund och botten?
• Rektorn verkar inte ta tag i problemet. Vad tycker ni Chanelle ska 
göra?
• I skollagen står det att skolan har en skyldighet att motverka uttryck 
för rasism och andra kränkningar, och att stå upp för människors lika 
värde. Hur funkar det på er skola?

Jones tar hand om sina småbröder
• Jones gillar sina bröder och om han inte hjälpte till skulle det vara 
kaos. Varför tror ni mamman jobbar så mycket?
• Lärarna och socialen tycker att han inte får vara barn? Vad menar de 
med det tror ni?
• Jones verkar trivas med sina bröder och ansvaret ändå. Hur trivs du 
med dina syskon?

Öva på att prata om 
händelser genom 
fakta och känslor.


