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Lärarhandledning

F som i sämst
- ett drama för alla, även lärare och föräldrar

Drama för unga, 9–13 år
En guide till aktiv lyssning med klassen 



F som i sämst – radiodrama i 6 delar
F som i sämst handlar om Jonna som är sämst på allt. Så dålig att hon 
kanske till och med måste gå om sexan. Vad som är ännu värre är att 
hennes storasyster, Miriam, är bäst på allt.  F som i sämst handlar om 
hur det kan vara att sitta i ett klassrum när ens hjärna funkar på ett helt 
annat sätt än klasskompisarnas. Hur det kan vara att hamna i skuggan 
av ett syskon. Vara den som det inte går att skryta om i sociala medier. 
Den som det inte går bra för i skolan.

Den handlar också om prestationskrav och betygshets. Om hur det är 
att leva i ett bekräftelse- och prestationssamhälle. Där vi jagar betyg i 
skolan och likes på Instagram.

Men framförallt handlar den om familjerelationer. Kärleken och 
relationer mellan syskon och deras föräldrar. Hur fel det kan kännas 
trots att vi föräldrar vill så väl. 

F som i sämst gestaltar vår komplexa samtid på ett fantastiskt sätt och läm-
nar ingen oberörd. Det är inte ett drama för unga. Det är ett drama för alla, 
ung som vuxen, lärare som förälder. Lärarhandledningen tar fasta på detta 
och hjälper åhörarna att göra inferenser, dra slutsatser och förstå saker 
som inte sägs rätt ut. För F som i sämst är en mångbottnad berättelse där 
lyssnaren får en inblick i hur det är att inte fungera som alla andra, hur det 
är att alltid prestera bäst, hur vi vuxna påverkar våra barn och elever genom 
indirekta beteenden och oförståelse. Hur våra barns mående påverkar för-
äldrars relationer och hur fel kan bli så rätt!

Medverkande
Manus är skrivet av Cilla Jackert, baserat på hennes bok F som i sämst. För 
regi står Mia Höglund Melin och radiodramatieringen är gjord av Daniel 
Karlsson. 

I rollerna hörs:
Ariella Steen Spadaro som Jonna
Annie Sarafian som Miriam
I övriga roller hörs bland andra Eric Ericsson, Viktoria Folkesson, Peter 
Appelgren och Marcus Berggren, Anna Bjelkerud och som Håkan 
Hellström hör vi Albin Olsson.

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

F som i sämst, prisbelönt bok 
av författaren Cilla Jackert
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Medverkande: Marcus Berggren, 
Viktoria Folkesson, Eric Ericsson, 

Ariella Steen Spadaro och
 Annie Sarafian. 
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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 dramat.

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 och kan 
använda för flera loggar och behöver inte bara vara kopplade till radiodra-
mat 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.

Post-it-storm
För att hjälpa eleverna att samla ihop fakta och komma igång med sina 
tankar kan det vara bra att ”brainstorma” gemensamt innan den egna 
reflektionen. Då är post-it-storm (en brain storm med post-it lappar) ett bra 
arbetssätt. Dela ut några post-it-lappar var till eleverna. Berätta att de bara 
ska skriva ett ord eller en kort mening på varje post-it lapp. Tanken är att de 
ska skriva lappar på allt de kan komma på, utifrån en specifik frågeställning. 
När eleverna har skrivit i ungefär 5-10 minuter gör ni en tankekarta med 
frågeställningen som utgångspunkt. Tillsammans läser ni upp en lapp i 
taget, och du skriver in den i tankekartan. Diskutera och förtydliga under 
tiden som ni bygger upp tankekartan på tavlan. 

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.

F som i sämst, del 1 – Lyssna på avsnittet
”Hur dum tror du att jag är Bönan? Bönan. Vad är det för namn? Han 
heter Bönman eller nåt. Tänker han på sig själv som Bönan? Hej. Bönan. 
Godmorgon Bönan… Bönan. Bönan. Bönan.
Skrattade jag så att det hördes nu? Jo. Bönan tittar på mig. Provet. 
Namn är lätt. Det tar jag sen.”

Nya ord och uttryck:
begreppen, elektrisk energi, rörelseenergi, spole, detaljrik, etiketter, 
glipa, nominera, stora sammanhangens, prestera, Ibanezen.
Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassens språkliga 
förutsättningar och låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden. 
Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
 
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 F som i sämst, utgå gärna ifrån ingressen. Låt eleverna skriva 
själva under ungefär 10 minuter, vad de tror eller vet att berättelsen kom-
mer 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. 

Frågor på handlingen:
Efter att ni lyssnat på första avsnittet, låter du eleverna komplettera sina 
tankar med dessa frågor:
• Hade du förutspått att detta skulle hända? Att Jonna skulle klippa av 
Miriam håret?
• Vad kommer hända nu? Hur kommer Miriam att reagera när hon upp-
täcker att hennes fläta är avklippt??
• Hur kommer Jonnas föräldrar att reagera? 

Låt eleverna skriva i ungefär 10 minuter i sina loggböcker. Om det passar 
bättre att arbeta med arbetsättet EPA kan eleverna istället berätta för sin 
parkamrat vad de förutspått och vad de vill komplettera med. Sedan låter 
du elevparen berätta för klassen om sina tankar.

F som i sämst, del 2 – Lyssna på avsnittet
”Jag stod i Miriams rum. Såg hur hon sov i sängen och var helt perfekt. 
Hennes långa fläta låg som en orm över kudden. Jag hade saxen i 
handen. Och jag han tänka att inte ens jag är så dum att jag klipper av 

F som i sämst tar 
upp frågan om hur 

det kan vara att 
hamna i skuggan 

av ett syskon. 
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min systers hår medan hon sover.
- Men precis så dum var jag.”

Nya ord/uttryck: 
unket, kofoten, aggressivt.
Börja med en kort klassrumsdiskussion om det som hände i första avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Skapa inre bilder:
F som i sämst använder ljudeffekter och spelmarkörer i sin gestaltning av 
Jonnas tankar, vilket förstärker lyssnarens upplevelse och uppbyggnad av 
inre bilder. Berätta att eleverna den här gången ska lyssna och träna på 
strategin skapa inre bilder. De ska även reflektera över spelmarkörerna och 
vad dessa ljudeffekter har för inverkan på de inre bilderna. 

Efter att de lyssnat ska de sedan rita eller måla någon av sina inre bilder. 
Detta är en strategi som många elever vill sätta igång med så snart de lyss-
nat 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

Låt eleverna därför först försöka beskriva den inre bilden som hen vill göra 
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.

F som i sämst , del 3 – Lyssna på avsnittet
”Miriams dörr har varit trasig i tre veckor, sen mamma bröt upp den 
med kofot. Pappa har sagt att han ska laga den, men han är inte bra 
på sånt. Han har sagt i flera år att han ska laga glipan mellan bräderna 
i mitt golv. Det gör att jag kan höra vad Mamma och Pappa pratar om. 
Dom brukade kvittra om Miriam och hennes betyg och hennes sångröst.
Men sen jag klippte av hennes hår medan hon sov, är det svårare att 
veta vem av oss dom pratar om.”

Nya ord/uttryck:
färd, mödan värd, hårväxtsalva, foodcourt, biverkningar.
Börja med en kort klassrumsdiskussion om det som hände i första avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Textkoppling till sig själv:
Innan ni börjar lyssna berättar du för eleverna att de ska göra text-
kopplingar till sig själv när de lyssnar. Det betyder att de ska jämföra och 
koppla det de hör med egna upplevelser. Till sin hjälp kommer de att få 
olika frågeställningar. 

Skriv upp ”textkoppling till dig själv” på tavlan, men vänta med frågeställ-
ningarna tills efter att ni har lyssnat på avsnitt 3. Därefter låter du eleverna 
välja en eller flera frågor att reflektera över i sin loggbok. När eleverna 

Att reflektera 
i ord samlar 
tankarna innan 
bilden skapas

https://sverigesradio.se/avsnitt/1600357


skrivit klart kan de först berätta för sin parkompis eller i smågrupper innan 
ni samtalar i hela klassen vad ni reflekterat över.

Vuxna som reagerar som Jonnas föräldrar när de blir oroliga har nog de 
flesta erfarenheter av. 
• Har du gjort dina föräldrar riktigt oroliga ? Vad hade du gjort då? Hur 
reagerade de och vad gjorde de? Vad hände sedan?
• Har du låst in dig någon gång och vägrat öppna? Vad hade hänt? Vad 
gjorde de vuxna? Vad gjorde du? Varför då?

Att vara otrygg i ett centrum är nog ganska vanligt. 
• Hur brukar du känna när du är i centrum? Vad brukar du göra då? 

Trots att Jonna är rädd för Josh stampar hon honom på foten. 
• Har du gjort eller önskat att du gjort något liknande som Jonna gör 
mot Josh? Varför det? Vad gjorde du? Vad hände? 

Jonna brukar snatta men i avsnitt 3 blir hon påkommen. 
• Har du liknande erfarenheter av snattande. Vad hände? 

F som i sämst, del 4 – Lyssna på avsnittet
”Förra gången det stannade en polisbil utanför vårt hus var det för att 
dom skulle hämta min moster Debbie. Jag minns hur hon skrek jätte-
många fula ord till Mamma.” 

Nya ord/uttryck:
apoteksanställd, socialen, hårstimuleringsmedel.
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Inferenser:
Efter avsnitt 4 passar det att göra inferenser, det vill säga att lyssna mellan 
raderna och reflektera över vad vi vet – trots att det inte sägs rakt ut.

”Det handlar inte om håret, säger Miriam. Vi vet, svarar mamman.” 
Men vad handlar det om? För att förstå behöver vi reflektera över familje-
medlemmarnas personligheter och varför de agerar och reagerar som de 
gör. 

• Vad vet vi om Jonna? Vad har hon för personlighet? Vad gillar hon att 
göra? Vad tycker hon inte om? Vad är svårt för henne? Vad i dramat gör 
att vi vet detta?
• Vad vet vi om Miriam? Hur är hon? Vad tycker hon om att göra? Vad i 
dramat gör att vi vet det?
• Vad vet vi om mamma och pappa? Vad i dramat är det som gör att vi 
vet detta?

Använd arbetsmodellen EPA. Ge eleverna ungefär 15 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 

Vad är dina egna 
erfarenheter? 

Koppla dem till 
dramat.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1600359


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. 

När eleverna har reflekterat och diskuterat familjemedlemmarna lyfter du 
frågan igen.
• Vad handlar det egentligen om? Vad tror Jonna att det handlar om? 
Har Jonna uppfattat saken rätt? Vad i dramat får dig att tro det? 
• Vad tror du är anledningen till att Miriam inte går ut ur sitt rum? 

F som i sämst, del 5  – Lyssna på avsnittet
”Vi tog spårvagnen hem från mötet med soss. Utanför fönstret var det 
mörkt och blött, som i en smutsig säck. Ingen sa nånting. Jag såg oss 
speglade i fönstret. Mamma som var tyst. Pappa som tittade på sin mo-
bil. Jag som bara var sämst. ”

Nya ord/uttryck: 
hetsa, bamba, trakassera, depression.
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Inferenser:
Även efter avsnitt 5 passar det att göra inferenser, det vill säga att lyssna 
mellan raderna och reflektera över vad vi vet – trots att det inte sägs rakt 
ut. Det är i  det här avsnittet som vi och Jonna förstår vad allt handlar om 
och att det inte är Jonnas fel att Miriam inte vill gå i skolan.

• Vad handlar allt om? Vad är anledningen till att Miriam reagerar som 
hon gör på flätincidenten? Vilka ledtrådar i dramat gör att vi och Jonna 
förstår det? 
• Vad är anledningen till att Josh gör det han gör? Vad i dramat får dig 
att förstå det?

Använd arbetsmodellen EPA. Ge eleverna ungefär 15 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. 

F som i sämst, del 6  – Lyssna på avsnittet
”Städaren stod i dörren. Och nu sjöng han inte. Han tittade på mig. Och 
det jag skrivit på tavlan.
- Vad är det här? F som i sämst. Sån där penna går inte att sudda bort.”

Nya ord/uttryck:  
väluppfostrad, provocerat, vandaliserat, resurser.

Jonna

Fo
to

: P
on

tu
s 

B
er

g
m

an
/S

ve
rig

es
 R

ad
io

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1600360?programid=3171
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1600392?programid=3171


Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Sammanfatta det viktigaste, ta ut essensen och budskap:
Det här avsnittet kan väcka många tankar och funderingar. Eftersom det 
är sista avsnittet passar det bra att använda strategin sammanfatta, ta ut 
essensen och budskap efter att ni har lyssnat. 

Låt eleverna sammanfatta berättelsen och fundera på vad författaren Cilla 
Jackert, vill säga oss med F som i sämst. Börja med att sammanfatta till-
sammans. Dela upp dramat i tre delar och skriv upp dem på tavlan.

Början – Jonna klipper av Miriam håret, men Miriam reagerar inte som 
Jonna hade tänkt.
Mitten – Jonna ångrar det hon gjort och försöker förstå varför Miriam 
agerar som hon gör. 
Slutet – Konserten blir inte som de vuxna hade tänkt men dramat slutar 
lyckligt ändå.

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 budskapet. Skriv upp på tavlan: ”Vad vill Cilla Jackert, säga 
till oss genom sitt drama?”

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 be-
rättar de för sin parkamrat om sin tanke. Gör sedan en sammanställning av 
elevernas reflektioner på tavlan.

Att göra efter att ni lyssnat klart
Vi hoppas att F som i sämst skapar tankar och reflektioner hos eleverna, 
som utvecklar dem på flera plan. Det kan göra att ni kommer känna ett be-
hov av att göra ett tydligt avslut med en avslutande diskussion och kanske 
en kreativ slutprodukt.

Inget ont som inte för något gott med sig - lyssna bortom raderna
F som i sämst är en mångbottnad berättelse där igenkänningsfaktorn är 
hög. Dramat säger så mycket mer än det vi direkt hör och lämnar därmed 
ingen oberörd. F som i sämst passar därför extra bra att lyssna på när vi 
tränar på strategin att göra inferenser, lyssna mellan och bortom raderna.

Låt eleverna arbeta i grupper och diskutera kring frågeställningarna nedan. 
Vilka inferenser gör gruppen runt flätincidenten, skit på dig-scenariot 
och Jonnas skolsituation? Skriv upp de tre olika situationerna på tavlan. 
Låt eleverna reflektera och diskutera i gruppen. För att synliggöra grup-
pens tankar kan de skriva stödord på en tankekarta eller på post-it lappar 
som de sedan grupperar under de olika rubrikerna. När grupperna har 
diskuterat klart lyfter ni gruppernas tankar i helklass.

• När Jonna klipper av Miriam flätan sätter hon igång något i familjen. 
Vad är det som händer och hur påverkas de olika familjemedlemmarna? 

Var det bra eller 
dåligt att Jonna 

klippte av Miriam 
flätan?



Vad i dramat får oss att förstå detta?
• ”Skit på dig!” Är kanske inte är helt korrekt att skrika. Men när Jonna 
gör det på konserthuset händer något med familjen. Vad händer med 
familjen när Jonna säger ”skit på dig” och varför leder det till att orden 
får en annan innebörd för Jonna och Miriam. Vad betyder ”skit på dig” 
för Jonna och Miriam. Vad i dramat får oss att förstå allt detta?
• I slutet av sista avsnittet får vi en känsla av att Jonna inte kommer få 
F i betyg. Hon kommer inte behöva gå om åk 6. Vad är det för föränd-
ringar i hennes skolsituation som gör att hon lyckas? Vad i dramat gör 
att vi kan lista ut det? Vad säger det oss att klassrummet luktar makaro-
nipudding?

Avsluta med den sista frågan. Om det finns tid, låt eleverna skriva en re-
flekterande text kring den sista frågan, utifrån gruppens tankar och stöd-
ord.
• Inget ont som inte för något gott med sig, är ett gammalt talesätt 
som passar in på F som i sämst. Var det bra eller dåligt att Jonna klipp-
te av Miriam flätan?

Väggplansch
Använd stödorden från diskussionen ovan och låt eleverna skriva kort om 
berättelsen. Det kan vara en återberättande text eller en reflekterande text 
där de avslutar med sina tankar kring Cilla Jackerts budskap. Sätt ihop text 
med en eller flera bilder, använd gärna den text som eleverna redan har 
gjort. Jobba direkt på papper eller digitalt och skriv ut som väggplanscher.

(Din kreativitet 
här!)


