
Kopplingar till Lgr 11 och inspiration till en mysig 
lyssningstund med klassen.
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Introduktion
Den här lärarhandledningen innehåller tips och material som 
Barnradion erbjuder till 2018 års Julkalender: Tonje i Glimmer-
dalen. Vi hoppas att du som lärare blir inspirerad att lyssna på 
julkalendern tillsammans med dina elever i klassrummet!

I julkalendern möter eleverna en spännande produktion som övar 
hörförståelse, vidgar deras ordförråd och tränar förmågan att tolka 
en berättelse. Det finns också mycket inspiration till eget skapande.

Berättelsen bygger på den norska författaren Maria Parrs prisbelönta 
bok ”Tonje och det hemliga brevet”.  Den handlar om Tonje som 
är nio år och hennes familj, grannar och vänner som bor i Glimmer-
dalen. Bilderna är gjorda av illustratören Katarina Strömgård.

Barnradions julkalender sänds 1–24 december 
med start lördag 1 december. Det betyder att 
det kommer att finnas tre avsnitt att lyssna på 
måndag 3 december. 

Varför inte starta december med ett riktigt 
radiolyssnarparty!

Innehåll:
Introduktion - sid 2
Hur ni lyssnar - sid 3
Material från oss - sid 3
Julkalenderns hemsida - sid 4
Bilder till berättelsen - sid 2
Inför lyssning på avsnitt 1 - sid 4
Om berättelsen - sid 5
Inför lyssning på avsnitt 2–24 - sid 5
Efter lyssningen - sid 5
Lyssna klart under jullovet - sid 6
Kopplingar till Lgr 11 - sid 7
– Svenska
– Samhällskunskap
– Bild
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Hur ni lyssnar
Avsnitten:
Varje avsnitt är 10 minuter långt och det kommer ut ett nytt varje 
dag 1-24 december. Det passar bra att lyssna på ett avsnitt om 
dagen, tex på morgonen eller efter lunch. 

På måndagar:
På måndagar kommer även lördagens och söndagens avsnitt att 
finnas tillgängliga för att lyssna ikapp tillsammans med eleverna. 
Tips! Om tre avsnitt på raken känns för långt för eleverna, kan du 
välja att dela upp lyssningen på flera tillfällen under dagen. 
Avsnitten släpps som podd på sverigesradio.se/julkalendern eller i 
appen Sveriges Radio Play från kl. 06.00 varje dag. Avsnitten 
presenteras av Barnradions programledare som inleder med en kort 
sammanfattning av det förra avsnittet. 

Lyssna på dator: 
Surfa in på sverigesradio.se/julkalendern – där hittar du alltid dagens 
avsnitt överst på sidan tillsammans med dagens avsnittsbild.

Lyssna via mobilen: 
Julkalendern i Barnradion finns även i appen Sveriges Radio Play, 
som finns att ladda ner kostnadsfritt via iTunes eller Google Play. Sök 
på ”Julkalendern 2018” i appen så hittar du avsnitten där.

Material från oss
Affisch till klassrummet: 
Beställ ett tryckt exemplar via utbudet.se (finns så länge lagret 
räcker) eller ladda ner en pdf på sverigesradio.se/julkalendern 
och skriv ut på färgskrivare. 

Sammanfattning-Diskussionsfrågor-Karaktärsbilder.pdf
Använd sammanfattningarna per avsnitt som stöd för 
återberättande och ordförståelse.

Använd diskussionsfrågorna som underlag för öppna disskussioner. 
Vi har skapat 3-4 frågor/avsnitt att reflektera kring tillsammans med 
eleverna. Frågorna tar upp känslor, dilemman, val och andra 
frågeställningar som dyker upp i berättelsen.

En mysig stund 
med lyssning 

passar perfekt 
en måndag

eftermiddag!

Diskussionsfråga: Har Klaus Hagen rätt att vara arg – 
fast Tonje har sagt förlåt?

http://sverigesradio.se/julkalendern
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I pdf:en finns också bilder på berättelsens karaktärer och en 
översikt över Glimmerdalen.

Färgläggningsbild.pdf
Svartvit bild att färglägga under eller efter lyssningen.

Julkalenderns hemsida
På julkalenderns hemsida hos Barnradion finns förutom lyssning 
extramaterial som bilder, ljudklipp med karaktärerna, pyssel och 
tävlingar. Adressen är: sverigesradio.se/julkalendern

Bilder till berättelsen
Varje avsnitt har en avsnittsbild som är speciellt framtagen som 
stöd till lyssningen. Det är inte samma bild som finns i 
papperskalendern, utan en större arbetad bild som gör sig fint på 
en smartboard eller en större skärm. Att titta på en bild under 
lyssningen är skönt för att skapa fokus i klassen. Bilden finns på 
sverigesradio.se/julkalendern under alla avsnitt. Klicka in på ett 
avsnitt så visas bilden i stort format.

Du kan också välja att låta eleverna lyssna på vissa avsnitt utan 
bildstöd, för att skapa inre bilder hos dem som lyssnar.

Inför lyssning på avsnitt 1
Presentera Tonje i Glimmerdalen för eleverna genom att ge dem en 
kort introduktion till vad ni ska lyssna på vid första lyssningstillfället. 
Det skapar intresse och gör det lättare att komma in i berättelsen. 
(Förslag på introduktion finns nedan i ”Om berättelsen”.)

Mysigast är att släcka ner lite när ni lyssnar tycker vi här på Barn-
radion! Visa sen bilden till dagens avsnitt och spela upp avsnittet. 

Pyssel,
ljudklipp,
tävlingar!

http://sverigesradio.se/julkalendern
http://sverigesradio.se/julkalendern
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 Tips! Använd bilden 
från förra avsnittet 
för att underlätta 
återberättandet.

Om berättelsen
Berättelsen handlar om Tonje som bor i Glimmerdalen med sin 
pappa och mamma. Tonje är nio år. Tonje och pappa är hemma 
tillsammans medan mamma jobbar med forskning långt borta på 
Grönland. Tonje längtar tills att mamma ska komma hem över jul. 

I Glimmerdalen finns det fjäll, en färja, en älv, en camping och några 
gårdar. Över alltsammans vakar det uråldriga berget Sïlpevaerie 
[sil-per-vääri]. Det är berget som är berättarrösten i programmet.

Tonje är det enda barnet i Glimmerdalen. Det finns inga andra 
jämnåriga där. Hennes bäste vän är den gamle grannen Gunnvald. 
Och Glimmerdalen är Tonjes dal. Hon vet allt om den! Hon känner 
till alla gupp och stigar och nästan alla som bor här är trevliga typer. 
Fast det vore kul med fler barn, tycker Tonje.

Men en dag dyker en familj upp på spaet. Det är bröderna Olle och 
Alex, lillasyster Gitte och deras mamma som är där över jullovet. 
Och sen får Gunnvald ett mystiskt brev, som han vägrar berätta 
något om! Det ser ut att bli en annorlunda jul i Glimmerdalen... 

Inför lyssning på avsnitt 2–24
Be gärna klassen återberätta vad som hände i förra avsnittet. 
Förutspå eller gissa vad som kommer att hända i det nya avsnittet. 
Att förutspå handlingen höjer intresset för att lyssna – för att se om 
gissningarna stämmer! Visa sen bilden till dagens avsnitt och spela 
upp avsnittet. 

Efter lyssningen
Använd våra pdf:er
Sammanfattning-diskussionsfrågor-karaktärsbilder.pdf
Färgläggningsbild.pdf

Sammanfattning och nya ord:
Efter lyssningen kan du be eleverna beskriva handlingen med egna 
ord för att få en uppfattning om hörförståelsen. Vad hände i början? 
Vad hände sen? Vad hände i slutet? Vi har skrivit ner några korta 
stolpar över handlingen som stöd för dig som lärare. Vi har också 
lyft fram några ord ur avsnittet. 

Diskussionsfrågor: 
Använd våra avsnittsfrågor som underlag för en diskussion i klass-
rummet. Vi har fokuserat på Tonjes känslor och dilemman i våra 
frågor. Det finns inga rätta svar utan svaren formas i diskussionen.

Läs gärna det här 
högt i klassen inför 
första lyssningen!
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Tonje

Karaktärsbilder:
Tips! Klipp ut figurerna från bildmaterialet och limma upp dom på 
hårdare kartong. Då kan du ge figurerna till eleverna och be dem 
dramatisera innehållet.

Färgläggningsbild:
Bild att skriva ut och färglägga under eller efter lyssningen. Skriv ut 
så många du behöver. 

Lyssna klart under jullovet
Julkalendern håller på fram till den 24 december. Sista avsnittet 
sänds på julafton, när det är jullov. 

Låt gärna eleverna lyssna klart hemma under lovet. Berätta att det 
går att lyssna på julkalendern antingen via appen Sveriges Radio Play 
eller på julkalenderns hemsida. Avsnitten släpps kl. 06.00 även den 
23 och 24 december.

Ni kan också lyssna klart på julkalendern tillsammans i klassen när 
skolan har börjat igen. Julkalendern finns att lyssna på som podd 
ett helt år efter att den har sänts i radio. 

Av rättighetsskäl kan vi på Barnradion tyvärr inte skicka ut program 
direkt till lärare eller göra så att de går att lyssna på före sändnings-
datum.

Mysig decemberlyssning!
Ha en rolig, spännande och mysig gemensam stund med 
berättelsen om Tonje! 

Varma hälsningar från alla oss som jobbat med 
Julkalendern i Barnradion.
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Kopplingar till Lgr 11
SVENSKA
Tonje i Glimmerdalen handlar om längtan. Längtan efter dem man älskar och efter svar på 
frågor om livet. Och efter julen så klart! Det är en berättelse från den svenska fjällvärlden 
där Tonje testar supersnabba slalomsparkar åt bästa vännen Gunnvald. Det finns också en 
jobbig granne och ett hemligt brev i avsnitt 2. De 10 minuter långa avsnitten passar bra att 
återberätta och sammanfatta. Klassen får en gemensam berättelse att diskutera och 
reflektera över.

I ämnet svenska kan Tonje i Glimmerdalen kopplas till följande syften:
“Att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.”
“Att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
 syften.”
Koppling till centralt innehåll i Svenska åk 1–3:
“Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.”
“Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen.
”Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.”
“Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och 
 gemensamma texter och göra förtydliganden.”

SAMHÄLLSKUNSKAP
Huvudpersonen Tonje är ett barn i en avlägsen fjällby. Hon är det enda barnet i byn och hon 
går i skolan på distans. Det är ett ovanligt sätt att gå i skolan. Det nämns i avsnitt 5 – att hon 
går i skolan ”på datorn”. Även Heidi, en vuxen i berättelsen, har växt upp med sin mamma 
och pappa i två olika länder och pratar om det i avsnitt 17. 

I ämnet samhällskunskap kan Tonje i Glimmerdalen kopplas till följande syften:
”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer 
och samhällen formas, förändras och samverkar.”
Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av  
 familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.”
“Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 
 konsekvenser.”

BILD
Att lyssna på en berättelse ger ofta bilder i huvudet. Låt eleverna prova att vara 
illustratörer till avsnittet. Tonje befinner sig i en värld av snö. Låt gärna eleverna rita snöiga 
bilder, eller kanske bygga ett snölandskap tillsammans med massor av glittrig snö? På 
affischen finns en översiktsbild över Tonjes dal att ha som referens. 

I ämnet bild kan Tonje i Glimmerdalen kopplas till följande syfte:
“Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, 
konst, arkitektur och miljöer ingår.”
Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.”
“Teckning, måleri, modellering och konstruktion.”


