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Kreativ uppgift

BRÖDERNA LEJONHJÄRTA
Drama för unga, 9–13 år
En kreativ skrivprocess som följer radiodramat



Inledning
Den kreativa uppgiften är en del av Drama för ungas lärarhandledning 
till radiodramat Bröderna Lejonhjärta. Vår tanke med den kreativa 
uppgiften är att inspirera unga skribenter att skriva en egen saga om 
gott och ont.

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal 
och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig 
i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom 
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 
kommunicera och lära.” (Lgr 11)

Bröderna Lejonhjärta, radiodrama i 10 delar
Handling
9-årige Skorpan ska dö. Alla vet det, men den enda som vågar prata om 
det är hans älskade storebror Jonatan. Han berättar om det fantastiska 
landet Nangijala dit man kommer när man dör. Berättelsen om Bröderna 
Lejonhjärta är av vår tids mest sagolika verk som handlar om det goda 
och det onda, om mod och rädsla, om vänskap och kärlek – så stark att 
den kan övervinna döden.

Medverkande
Manus är skrivet av Alex Haridi, baserat på boken av Astrid Lindgren och 
för regi står Eva Staaf. Musiken är skriven av Andreas Söderström.

I rollerna hörs:
Leon Sandelius från Hultsfred som Skorpan
Malte Myrenberg Gårdinger som Jonatan
I övriga roller hörs bland andra Dragomir Mrsic, Sten Ljunggren, Amanda 
Ooms och Jonas Malmsjö.

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

Leon Sandelius som Skorpan
Malte Myrenberg Gårdinger 

som Jonatan
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Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat så att alla ska få en så 
bra upplevelse som möjligt!

Lyssnarupplevelse > skrivprocess
Det svåraste i skrivprocessen är oftast att komma på vad vi ska skriva om. 
Med Bröderna Lejonhjärta som inspirationkälla kan eleverna få hjälp att 
hitta sin egen saga eller använda och ”återberätta” den befintliga sagan i 
sin egen saga om gott och ont. 

Syfte
Att använda radiodramat Bröderna Lejonhjärta som en skrivprocessuppgift, 
där elever mellan 9-13 år inspireras att skriva en egen saga. 

Arbetsgång
En del - Ett kapitel i elevens saga
Tanken är att varje del ska vara upptakten till ett nytt kapitel i elevens saga. 
Varje del är också kopplat till minst en språkutvecklande utmaning som 
eleven ska gestalta i sin saga. Utifrån en konkreta uppgift kopplad till det 
som hänt i Bröderna Lejonhjärta kan eleverna fantisera helt fritt eller
använda sig av innehållet de precis har lyssnat på. 

En skrivprocess är så mycket mer än att bara skrivandet. Den består till stor 
del av inspiration från andra och gemensamma reflektioner. Detta ligger 
inräknat i tidsåtgången för uppgiften.

Beräknad tidsåtgång
100 minuter i veckan i 10 veckor, uppdelat ungefär så här:
- 15 minuter för att lyssna på radiodramat
- 15 minuter till gemensam reflektion och inspiration
- 30 minuter eget skrivande
- 15 minuter kamratreflektion
- 15 minuter eget skrivande
- 10 minuter gemensam reflektion

Nya ord och uttryck
Elever kan behöva hjälpa med att förstå svåra ord och uttryck. Inför varje 
del presenteras därför några nya ord och uttryck som vi rekommenderar att 
ni går igenom innan ni lyssnar. 

Stödfrågor och stödord 
För att komma ihåg ord och spännande innehåll kan det vara bra att snabbt 
skriva ner några stödord kring vad kapitlet ska handla om. Som hjälp finns 
stödfrågor i anslutning till varje avsnitt. Tanken är att eleverna antecknar 
under tiden som ni reflekterar och samtalar om de olika idéerna som 
lyssnandet inspirerat till. 

Stödfrågorna ligger i en ram vid varje avsnitt. 
De går att kopiera för att sedan kunna klistras in som en bild i elevernas 
digitala verktyg.

Alla behöver 
inspiration!



Innan ni börjar lyssna – förutspå, text till text och förklara svåra ord
Innan ni börjar lyssna kan det vara bra att både förutspå vad Bröderna 
Lejonhjärta kommer handla om. Utgå gärna ifrån ingressen och samtala om 
elevernas kommande arbete. 

Berätta att eleverna ska skapa en egen saga inspirerad av Bröderna Lejon-
hjärta. Förklara att författare ofta inspireras av andra sagor och berättelser, 
vilket de troligtvis har upptäckt tidigare när de läst själva och gjort text-
kopplingen text till text. Berätta att det som hjälp kommer att finnas 
frågeställningar och uppgifter till avsnitten.

Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassens språkliga
förutsättningar och låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden. 
Tänk på att göra detta inför varje lyssnartillfälle.

Bröderna Lejonhjärta, del 1 – Lyssna på avsnittet
Fängslande början och personbeskrivning

”Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonatan Lejonhjärta. Och så 
ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är 
alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonatan.”

Det är Karl Lejon, 9 år, som berättar om sin bror Jonatan. Karl bor med sin 
mamma och bror i en lägenhet ett par våningar upp i huset. Karl, som också 
kallas Skorpan, går inte i skolan just nu.

Nya ord/uttryck:
Sagornas och lägereldarnas tid, brevduva, ta farväl, läggas in på sjukhus

Vilka är dina 
huvudpersoner?
Hitta på!

https://sverigesradio.se/avsnitt/1385235


Bröderna Lejonhjärta, del 2 – Lyssna på avsnittet 
Vacker och harmonisk miljöbeskrivning

”Plötsligt är jag inte längre i min sjuksäng! Jag är utomhus och står vid 
grinden till ett vitt hus med gröna knutar och en grön dörr. På grinden 
sitter en skylt: “Här bor Bröderna Lejonhjärta.””

Skorpan är inte på sjukhuset längre, han är plötsligt i Nangijala. Han hör lju-
det av vatten och kommer ihåg vad Jonatan sa om en å som man kan meta 
i. Där sitter Jonatan!

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck: 
Skänk, värdshus, buga sig, förrädare

Bröderna Lejonhjärta, del 3 – Lyssna på avsnittet
Berättelsen lyfts med ett problem

”Ondskan kommer allt närmare nu när Törnrosdalen fallit i fiendens hän-
der. Jonatan, Sofia och Skorpan är på Ryttargården. Sofia har berättat 
att en duva är död, den har blivit skjuten med en pil. Det betyder att 
det finns en förrädare i Körsbärsdalen.”

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck:
Motstånd, makthunger, en liten lort

https://sverigesradio.se/avsnitt/1385236
https://sverigesradio.se/avsnitt/1387711


Bröderna Lejonhjärta, del 4 – Lyssna på avsnittet
De ”magiska talen” tre och sju

Skorpan känner på sig att något gått fel och bestämmer sig för leta rätt 
på Jonatan, som ridit iväg till Törnrosdalen för att rädda Orvar. Han står 
inte ut utan packar sin kappsäck för att leta rätt på Jonatan. Skorpan 
skriver en lapp till Sofia.

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck:
Brännjärn, spion, elddon

https://sverigesradio.se/avsnitt/1389547


Bröderna Lejonhjärta, del 5 – Lyssna på avsnittet 
Personbeskrivning med adjektiv och adverb

Nu vet Skorpan vem som är förrädaren i Körsbärsdalen och det blir allt 
mer bråttom att hitta Jonatan. När Veder och Kader ska rida iväg 
upptäcker de Skorpan.

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck: 
Begriper, kusten är klar, tunnel, ”All makt åt Tengil, vår befriare”

Det är spännande i 
en berättelse 

när det onda ställs 
mot det goda!

Bröderna Lejonhjärta, del 6 – Lyssna på avsnittet
Dialog

Äntligen har Skorpan hittat sin bror Jonatan! De gömmer sig hos gamle 
Mattias i Mattisgården. Nu gäller det att få iväg en duva till Sofia för att 
avslöja förrädarens namn. När farfar Mattias står på vakt utanför Mattis-
gården rider soldaterna Veder och Kader förbi. De frågar efter pojken 
och säger att han ska få se Tengil följande dag. 

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck:
Slänga någon i fängelse (eller i en grotta), håll truten, furste, utfästa, 
sträng till pilbåge, skänken

https://sverigesradio.se/avsnitt/1399729
https://sverigesradio.se/avsnitt/1399730


Bröderna Lejonhjärta, del 7 – Lyssna på avsnittet
Berättelsen förs mot slutet

Tengil vill ha tag i Jonatan, och Veder och Kader misstänker att det
försiggår något i Mattisgården. Just som de ska skjuta undan skänken 
för att se vad som finns bakom börjar det brinna! 

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck: 
Lämna lösen, skäms, skummet yrde

https://sverigesradio.se/avsnitt/1399731


Bröderna Lejonhjärta, del 9 – Lyssna på avsnittet
Förtydliga berättelsen med ett brev

Skorpan och Jonatan hittar en spricka i berget som leder till grottan där 
Körsbärsdalens frihetskämpe Orvar hålls fången. Han är mycket skadad och 
fjättrad i en bur. Tengils soldater närmar sig för att hämta Orvar till Katla!

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck:
Fjättrad, plåga, besatt, halvdöd, eka

Bröderna Lejonhjärta, del 8 – Lyssna på avsnittet
Hemsk och ondskefull miljöbeskrivning

Bröderna Lejonhjärta är på väg mot Karmanjaka, Tengils land. Där finns 
också den fruktansvärda Katla! Skorpan svimmar när han såg Katla i 
ljuset från en blixt.

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp nya 
ord/uttryck.

Nya ord/uttryck:
Strid, lindorm, kopparport, inpyrd, ondska, ögonen lyste med en evig eld

https://sverigesradio.se/avsnitt/1400494
https://sverigesradio.se/avsnitt/1400494
https://sverigesradio.se/avsnitt/1399732


Bröderna Lejonhjärta, del 10 – Lyssna på avsnittet 
Avsluta berättelsen och knyt ihop lösa trådar

Körsbärsdalens förrädare har mött sitt öde i Karmafallet. Skorpan och 
Jonatan är i Mattisgården och försöker sova innan det stora slaget mot 
Tengil. Och Katla… Nästa dag bryter slaget ut.

Innan ni börjar lyssna, reflektera kort kring förra avsnittet och skriv upp 
nya ord/uttryck.

Nya ord/uttryck:
Slag, strid, förlamad, stockade sig i bröstet

https://sverigesradio.se/avsnitt/1400495

