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Lärarhandledning
Kopplingar till Lgr 11 och inspiration till en mysig
lyssningsstund med klassen.
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Tyra, Lukas och Rufsa i bilen
Illustration: Anna Sandler

Inledning
Den här lärarhandledningen innehåller frågor, tips och material till
2019 års Julkalender: Biggest Bang. Vi hoppas att du som lärare blir
inspirerad att lyssna på julkalendern tillsammans med dina elever i
klassrummet!
I julkalendern möter eleverna en spännande ljudproduktion som övar
hörförståelse, vidgar deras ordförråd och tränar förmågan att tolka en
berättelse. Vi har skapat frågor för samtal efter lyssningen. Det finns också
inspiration till eget skapande och vidare lyssning.
Själva historien är ett humoristiskt äventyr om rymden som väcker känslor.
Vi tror att den passar bra både för låg- och mellanstadiet.

Medverkande
Berättelsen är skriven av författaren Martin Olczak och illustrerad av
Anna Sandler, paret bakom de populära Jack-böckerna. För regi står
Maria Blom, som gjort filmerna Masjävlar och Monky.
I rollerna hörs bland andra:
Saga Wennö som Tyra, 10 år
Victor Beer (från komikertrion I just wanna be cool) som Lukas
Bianca Kronlöf som Tyra, vuxen
Pia Johansson som hunden Rufsa
Omid Khansari (från Bokstavslandet) som Bertil

Julkalenderns
hemsida

Fullständigt
persongalleri och
ljudklipp där
karaktärerna
presenterar sig finns
på vår hemsida. Bra
som introduktion!

sverigesradio.se/
julkalendern
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Hur ni lyssnar
Varje avsnitt är 10 minuter långt och det kommer ut ett nytt varje dag
1-24 december. Avsnitten släpps från kl. 06.00 varje dag.
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 presenteras av
Barnradions programledare som inleder med en kort sammanfattning av
det förra avsnittet.

Julkalenderns
hemsida

Lyssna på dator:
Gå in på webbsidan 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 App Store eller Google Play. Sök på
”Julkalendern 2019” i appen så hittar du avsnitten där.
Lyssna genom röststyrda högtalare:
På röststyrda högtalare som pratar svenska använder du ”Prata med
Julkalendern. Spela dagens avsnitt”. Tips! Prova att fråga ”Prata med
Julkalendern. Hur långt är det kvar till julafton?”

Material från oss

Affisch finns att ladda ner på
Utbudet.se eller på vår hemsida

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 .
Frågor, nya ord och sammanfattningar:
Varje avsnitt har frågor för att stämma av hörförståelsen. Variera frågorna
genom att be eleverna beskriva handlingen med egna ord. Vi har skrivit ner
en kort sammanfattning över handlingen som stöd för dig som lärare. Vi har
också lyft fram några ord som kan vara nya för eleverna ur avsnittet.

Direktlänk till affisch
att skriva ut

Bilder till lyssningen:
Varje avsnitt på vår hemsida har en avsnittsbild som är speciellt framtagen
som stöd till lyssningen. Det är inte samma bild som finns i papperskalendern. Att titta på en bild under lyssningen är skönt för att skapa
fokus i klassen. Tips! Du kan också välja att låta eleverna lyssna på vissa
avsnitt utan bildstöd, för att skapa inre bilder hos dem som lyssnar.
Färgläggningsbild och persongalleri:
På sista sidan i det här kompendiet finns en svartvit bild att färglägga under
eller efter lyssningen. Fler finns att skriva ut på julkalenderns hemsida.
Persongalleriet kan du använda för stöd till återberättande.

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

Färgläggningsbild som
finns i kompendiet

Fler färgläggningsbilder finns på vår
hemsida!
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Inför lyssning på avsnitt 1
Presentera Biggest Bang för eleverna genom att ge dem en 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. Mysigast är att släcka ner lite när ni lyssnar, tycker vi här på Barnradion! Visa sedan bilden till dagens avsnitt och spela upp avsnittet.

Introduktion
Julkalendern Biggest Bang är ett galet och roligt äventyr där huvudpersonen heter Tyra Fredriksson. Tyra bor i Bagarmossen med sin familj
och hunden Rufsa. Tyras familj hade varit en helt vanlig familj, om det inte
vore för att hennes storebror Lukas ständigt pratar om rymden. Överallt
och med vem som helst. Tyra skäms för honom, men älskar samtidigt hans
knasiga rymdhistorier.

Läs gärna det här
högt i klassen inför
första lyssningen!

Berättarrösten som vi möter först är Tyra som vuxen. Sedan förflyttas vi i tid
och rum och möter Tyra som 10-åring. I berättelsen är det nu bara några
dagar kvar till julafton. Allt är som vanligt. Men plötsligt händer det
märkliga saker runt Tyra...

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 sedan bilden till dagens avsnitt och spela upp avsnittet.

Efter lyssningen
Använd våra frågor för att stämma av hörförståelsen eller prata om
handlingen med egna ord. Till vissa avsnitt tipsar vi om kreativa
övningar och lyssningsfördjupning. Se respektive avsnitt.

Frågor per avsnitt
Nya ord
Kreativa tips
Länkar

Lyssna klart under lovet
Julkalendern håller på fram till den 24 december. Sista avsnittet sänds
alltså 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.
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 sändningsdatum.

Mysig decemberlyssning!
Ha en rolig, spännande och mysig gemensam stund med
Biggest Bang!

En delad
berättelse är en
delad upplevelse!

// Varma hälsningar från alla oss som jobbar med
Julkalendern i Barnradion
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Kopplingar till Lgr 11
SVENSKA
Julkalendern Biggest Bang är ett spännande rymdäventyr men den handlar också om att
skämmas över någon man älskar. 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 Biggest Bang 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 åk 1–3:
“Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.”
”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.”
Koppling till centralt innehåll åk 4–6:
”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.”
”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade
och sådant som står mellan raderna.”
”Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.”
”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser
och värdeladdning.”

BILD
Att lyssna på en berättelse ger ofta bilder i huvudet. Rymden kan inspirera till att rita rymdvarelser och
skapa världar i olika tekniker. Blanda gärna fantasi med verkliga fakta. Visste du till exempel att himlen på
Mars inte är blå som hos oss, utan aprikosfärgad?
I ämnet bild kan Biggest Bang kopplas till följande syfte:
“Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer
ingår.”
”Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.”
Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.”
“Teckning, måleri, modellering och konstruktion.”
Koppling till centralt innehåll åk 4–6:
”Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.”
”Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.”

FYSIK
Berättelsen kommer att ge upphov till spännande frågor om fysik, rymden och vetenskap.
Kan man köra en bil med ruttna äpplen som bränsle på riktigt? Ja... i teorin borde det gå, om äpplena
omvandlas till biogas!
I ämnet fysik kan Biggest Bang kopplas till följande syfte:
”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och
olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.”
“Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,”
Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.”
“Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.”
Koppling till centralt innehåll åk 4–6:
”Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras
påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.”
” Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.”

Se gärna
sammanfattningarna
och frågorna per
avsnitt för planering
och tips!
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Sammanfattningar och frågor per avsnitt
AVSNITT 1 ”GRÖNA ÄRTOR”
Sammanfattning:
Vi hör först den vuxna Tyra, som efter tjat går med på att berätta historien, en gång till. Vi förflyttas i tid och
rum och hör Tyra, 10 år, och hennes bror Lukas, 22 år, som ligger på garagetaket. Lukas berättar om rymden.
Han pratar om Maxxodronter och att han brukar flyga ut i rymden med farmors gamla bil. Tyra (som vuxen
berättarröst) berättar om sin bror Lukas Fredriksson. När Lukas var 6 år så började han plötsligt prata om
rymden. Hela tiden. På förskolan, i skolan och sen som vuxen. Lukas bästa vän är familjens hund, Rufsa.
Lukas säger att Rufsa egentligen är en rymdvarelse från planeten QL3 – hon bara låtsas vara hund. Lukas
pratar med vem som helst om rymden. Tyra älskar hans historier men många andra tycker att Lukas är
konstig. Flera barn i skolan retar Tyra för hennes bror. I matsalen lägger någon krokben för Tyra som tappar
sin bricka och hennes ärtor spiller ut på golvet. De formar bokstäver: ”Tyra, det är du som måste göra det.”
står det. Mattanten sopar snabbt upp dem. Tyra tänker att hon måste ha sett fel. Men på kvällen ser hon i
stjärnhimlen en ny text: ”Nej Tyra, du såg inte fel”.
Frågor på handlingen:
• Huvudpersonerna är Tyra, hennes bror Lukas och hunden Rufsa. Vad vet du om dem? Svar: Tyra är 10 år.
Lukas är 22 år. De bor i Bagarmossen. Rufsa är familjens hund, men Lukas säger att Rufsa är en utomjording.
• Varför tycker andra människor att Lukas är konstig? Svar: För att han bara pratar om rymden hela tiden.
• Vad händer i matsalen? Svar: Tyras ärtor spiller ut på golvet och formar en mening.
Öppen fråga:
• Om någon sa att deras hund var en rymdvarelse, skulle du tycka att den personen var konstig?
Nya ord:
Elvisp, julgransbelysning, vindrutetorkare, småknäpp, vintergatan, svart hål
AVSNITT 2 ”FANTASI & VERKLIGHET”
Sammanfattning:
Tura tror inte sina ögon. Otroligt! Ett meddelande i stjärnorna. Hon springer hem och berättar om ärtmeddelandet och stjärnmeddelandet. Föräldrarna tror henne inte, utan säger att det kan vara en reklamgrej.
Tyra slår på tv:n men nyheterna säger inget om något meddelande. Föräldrarna tror att Lukas rymdhistorier
påverkat henne. Hon har ju hört dem i hela sitt liv. Föräldrarna visar en film på mobilen där Lukas säger till
den nyfödda Tyra, att just hon kommer att bli den viktigaste varelsen i universum. De säger att hon inte ska
tro på Lukas historier och sluta leka rymdlekar. Tyra går och lägger sig. Dagarna går och nu är det
23 december. Föräldrarna lagar julmat och har julpanik. Tyra spelar tv-spel och väntar på julafton. Då ringer
det på dörren. Utanför står en konstig gubbe i dubbla regnjackor och cowboyhatt. Han tror att Tyra är Lukas.
Tyra säger att Lukas är i källaren. Det syns gröna fläckar i snön efter gubben.
Frågor på handlingen:
• Trodde föräldrarna på henne när Tyra berättade att hon sett ett meddelande i stjärnorna? Svar: Nej.
• När Lukas träffar sin nyfödda lillasyster Tyra, vad säger Lukas då? Svar: Att Tyra en dag kommer att bli den
viktigaste varelsen i universum.
• Varför tror den konstiga gubben att Tyra måste vara Lukas? Svar: För hon hade ju bara ett huvud, två armar
och inga lila huggtänder.
Öppen fråga:
• Vad skulle du tänka om du såg ett meddelande med ditt namn i stjärnhimlen?
Nya ord:
Super-crazy, logisk förklaring, reklam, dataanimation, utomjording
AVSNITT 3 ”RUTTNA ÄPPLEN”
Sammanfattning:
Tyra står i dörren och ser gubben gå. Vad är det där gröna spåret i snön? Spenatsoppa? Slajm? Tyra går in
och spelar klart sitt tv-spel. Hon går sedan ner till Lukas i källaren. Lukas och Rufsa sitter i soffan och stirrar
på en uppfinning. En rymdtelegraf – det är en kastrull med fasttejpad skidstav och ett lucialjus. Rufsa har
byggt den. En röst kommer ut kastrullen: ”Horgatt Malex har vaknat”. Tyra bestämmer sig för att leka en
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sista rymdfantasi med Lukas, och spelar med. Först ska de fixa det viktigaste, säger Lukas, och det är raketbränsle i form av ruttna äpplen. De går till mataffären. Affärsbiträdet hittar ruttna äpplen i soporna. Ett barn
i affären ser dem och pekar och andra retas och skrattar. Lukas betalar med en egenritad sedel.
Kosmoskontanter kallar Lukas dem. De ska flyga vid midnatt för det är bara då man kan flyga till rymden. De
gömmer äpplena i garaget, för de vill inte att föräldrarna ska stoppa dem. Sedan går de in och rimmar på
paket med sin mamma och pappa.
Frågor på handlingen:
• Vad finns nere i källaren hos Lukas? Svar: En massa uppfinningar, och rymdtelegrafen.
• Vad måste de fixa först, för att kunna åka ut i rymden? Svar: Raketbränsle, alltså ruttna äpplen.
• Tror Tyra att det är en lek eller tror hon att de på riktigt kommer att åka ut i rymden? Svar: Hon tror att det
är en lek.
Öppen fråga:
• Lukas betalar med en sedel han har ritat. Varför tar kassörskan emot den?
Nya ord:
Kastrull, komplicerad apparat, raketbränsle, rymdtelegraf, radioskugga
AVSNITT 4 ”INDIANMETODEN”
Sammanfattning:
Hela familjen är i köket och skapar julklappsrim. I morgon är det julafton. Tyra ser fram emot att leka
rymdäventyret. Tyra och Lukas går och lägger sig, men först dricker de flera glas vatten. Lukas kallar det för
indianmetoden. Meningen är att de ska bli så kissnödiga att de vaknar utan väckarklocka. Det funkar, Tyra
vaknar mitt i natten, jättekissnödig. Hon smyger ner i köket. Men på övervåningen har pappa vaknat. Tyra
gömmer sig bakom köksdörren när pappa äter julmat ur kylskåpet. Hon kissar till slut bakom en buske på
väg till garaget. Lukas trycker ner ruttna äpplen i bensintanken och pratar med en råtta i avgasröret. Lukas
säger att råttan är en mekaniker från Jupiter. Tyra vet att ingen kört bilen på 40 år. Men när Lukas vrider om
nyckeln så startar den!
Frågor på handlingen:
• Varför dricker Lukas och Tyra flera glas vatten innan de går och lägger sig? Svar: För att inte väcka
föräldrarna med en väckarklocka så ska de istället vakna av att bli kissnödiga.
• Varför stoppar Lukas ruttna äpplen i bensintanken på bilen? Svar: Det är raketbränsle enligt Lukas.
• Vem tittar ut ur avgasröret? Svar: En råtta – som Lukas hävdar är en mekaniker från Jupiter.
Öppen fråga:
• Vad trodde du skulle hända när de satte sig i bilen?
Nya ord:
Julklappsrim, prinskorv, dressera, mekaniker, Jupiter, bensintank, avgasrör
--Prata vidare om: Uppfinningar
Lukas och Tyra har ett problem, de vill vakna utan väckarklocka. Då använder de
indianmetoden. Hur skapas uppfinningar? Man kan till exempel uppfinna något när
man behöver lösa ett speciellt problem.
Lyssningstips:
Uppfinnarklubben
https://sverigesradio.se/avsnitt/634176 (Uppfinnarklubben, Barnradion. Blixtlåset
uppfanns när ett par byxor sprack.)
--AVSNITT 5 ”BÄSTA STARTBANAN I BAGARMOSSEN”
Sammanfattning:
Tyra, Lukas och Rufsa backar ut från garageuppfarten och åker genom Bagarmossen. Tyra kommer på att
Lukas inte har något körkort. Han har rymdfararkort säger han. De kör till badplatsen där det finns en lång
grusväg. Snögubbens näsa pekar uppåt så startbanan är klar. Lukas ökar farten. Men kort därefter
krånglar motorn, de saktar ner. Rök bolmar ur motorn. Tyra är så besviken och arg. Hon hoppar ur och börjar
gå hemåt. Lukas har en förklaring, men Tyra tror inte längre, hon är trött på de här lekarna och på Lukas
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rymdfantasier. Lukas vill ändå att hon ska kliva in i bilen och inte gå ensam i skogen. De åker. Fortare och
fortare, medan lyfter bilen från marken…
Frågor på handlingen:
• Lukas har inget vanligt körkort, men han har ett annat kort. Vad heter det? Svar: Rymdfararkort.
• Hur skulle snögubbens näsa peka om startbanan var klar? Uppåt eller neråt? Svar: Uppåt.
• Varför blev Tyra så arg på Lukas när bilen inte lyfte? Svar: Hon hade för ett ögonblick trott på Lukas
rymdfantasier. Men nu blev hon extra besviken när det inte var sant.
Öppen fråga:
• Hittar Lukas på allt? Har han byggt snögubben? Vem gjorde signalen? Flyger de på riktigt över
trätopparna? Vad tror du?
Nya ord:
Morotsnäsa, värdelös, skrotbil, startbana, gaspedal, instrumentbräda
--Kreativ övning: Signaler
Ibland måste man få fram ett meddelande till någon som inte är där. Då kan man skicka någon en signal,
eller med ett tecken visa ett svar utan ord. I berättelsen var morotsnäsan en signal, där morotsnäsa ner
betyder ”inte klar” och morotsnäsa upp betyder ”klar”. TIll exempel: ett trafikljus är en signal, där rött är
”stopp” och grönt är ”gå”. De signalerna har vi bestämt i samhället. En annan vanlig signal är tumme upp
och tumme ner. Prova att göra hemliga signaler till varandra: bestäm att näsa upp betyder ”ja” och näsa ner
betyder ”nej”. Någon annan vuxen får komma in och ställa en ja eller nej-fråga till klassen. ”Är det kul att
lyssna på Julkalendern?” Pekar barnens näsor upp mot rymden eller ner mot marken? Bara klassen vet hur
svaret blev.
--AVSNITT 6 ”SVÄNG VÄNSTER EFTER PLUTO”
Sammanfattning:
De flyger! Mormors gamla bil lyfter och flyger över trädtopparna. De väjer för elledningar. Tyra ser sitt hus
därnere, korvkiosken, skolan och sen Globen, Gröna Lund och tunnelbanan. Högre och högre flyger de tills
det blir mörkt omkring dem och miljoner stjärnor glittrar. De ser jorden. Tyra förundras över att allting är
sant! Lukas har rymdfararkort. Råttan kommer från Jupiter. Då händer något ännu konstigare – Rufsa pratar.
Hon är en rymdvarelse från planeten QL3. Hon bara låtsas vara hund när hon är på jorden. Nu tar Rufsa en
cigarr med lava-smak. Lukas ber Rufsa trycka på syreknappen. De fortsätter förbi Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus och Pluto. De svänger vänster efter Pluto. Plötsligt inser Tyra att om detta är sant så kanske resten är
sant också. Att universum ska förstöras. Att Horgatt Malex finns. Då uppenbarar sig ett rymdskepp. Runt och
stort som Globen. En ljusstråle suger in dem i skeppet och de möts av en varelse.
Frågor på handlingen:
• Vad ser Tyra när de flyger upp i luften? Svar: Sin skola, korvkiosken, sitt hus med julstjärna i fönstret,
Globen, ett tunnelbanetåg. Och sen när de är i rymden ser de hela vår planet.
• Hunden Rufsa kan prata. Varför? Svar: Hon är egentligen en rymdvarelse från planeten QL3.
• Tyra inser att om allt Lukas berättat är sant – då finns det också farliga varelser i rymden. Vad heter den
farligaste? Svar: Horgatt Malex.
Öppen fråga:
• I rymden finns inget syre. Lukas ber Rufsa trycka på syreknappen. Hur kan Tyra, Lukas och Rufsa andas i
bilen tror du? Kan du tänka ut en bra lösning? Kanske göra en ritning?
Nya ord:
Tunnelbana, Globen, pedal, ljussken, atmosfär, Saturnus, Uranus, syreknapp, rymdskepp
--Prata vidare om: Rymden
I det här julkalenderavsnittet åker Tyra, Lukas och Rufsa ut ur jordens atmosfär och förbi planeterna Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto. Hur ser man skillnad på dem? I lyssningstipset nedan finns roliga fakta
om rymden. Sänder Jupiter radio? Hur låter den sändningen? Vilken låt skulle Mercurius önska om den
kunde önska en låt?
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Lyssningstips:
https://sverigesradio.se/avsnitt/427236 (Helt sant! Ett humorprogram om vetenskap.
Barnradion, specialavsnitt med astronauten Christer Fuglesang som värd. 43 minuter
knasiga sketcher med roliga fakta om rymden. Passar för mellanstadiet.)
Lgr 11 Fysik åk 4-6. ”Tolkning och granskning av information med koppling till fysik,
till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.”
---

Helt sant!

AVSNITT 7 ”MOSADE SOM POTATISMOS”
Sammanfattning:
Tyra kan knappt andas, så rädd är hon. I rymdskeppet möts de av en varelse med cowboyhatt och regnkappor. Men Lukas blir inte rädd utan ger varelsen en lång kram. Varelsen har ett långt namn men kallas för
Bertil. Bertil säger att katastrofen är nära. Det finns bara en sak att göra: fonka. De går till skeppets fonkarum där det finns otroligt mycket kakor. Bertil jobbar för Intergalaktiska rymdmyndigheten. Han arbetar med
Smart-listan och listar alla planeter med intelligent liv. Det finns miljarder med smarta planeter, men... jorden
är inte med på den listan. Men vad spelar det för roll, tycker Bertil, för universum ska ju ändå förstöras av
Horgatt Malex, den mest ondsinta, hemska och fruktansvärda av alla varelser. Då säger Lukas att det är just
till Horgatt Malex de tre är på väg.
Frågor på handlingen:
• Vad heter den gröna varelse de möts av på skeppet? Svar: Bertil.
• Var tar Bertil dem till för rum i skeppet? Svar: Fonkarummet.
• Bertil jobbar på Intergalaktiska rymdmyndigheten med att skriva en lista.
Tips! Gå en (otrolig)
Vad är det för en lista? Svar: Smart-listan – en lista över intelligent liv
kurs i rymdkunskap
i universum.
med Bertil!
Öppen fråga:
Vill din klass hjälpa till att
• Varför tror du att jorden inte är med på Smart-listan? Är vi inte smarta här?
sätta jorden på Smart-listan?
Nya ord:
Kursen finns på
Miljon, miljard, intelligent liv, katastrof, stjärnstoft, mörk materia, galax
Julkalenderns
--hemsida.
Prata vidare om: Liv ute i rymden
I berättelsen möter de nya varelser. Men finns det liv på riktigt i Universum?
Det finns fler som har tänkt på det:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1197594 (Barnmorgon med Jonas,
Barnradion. Jonas pratar om rymden med ett barn med koll. Passar för
lågstadiet.)
https://sverigesradio.se/avsnitt/747694 (Vetandets värld, P1. Om liv i
rymden. Vad är liv? Passar för mellanstadiet och uppåt.)
Barnmorgon med Jonas
Kreativ övning:
Rita rymdvarelser ur fantasin och hitta på fakta kring dem. Vad gillar de att
äta? Hur länge lever de? Är de med på Smart-listan? Vad jobbar de med?
Hur pratar de med varandra? Firar de högtider?
Lgr 11, Svenska åk 4-6: ”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
såväl med som utan digitala verktyg.”
Vetandets värld
--AVSNITT 8 ”EN KOSMOSBURGARE, TACK!”
Sammanfattning:
De startar bilen. Tyra säger hej då till Bertil som då säger att det finns en intelligent jordmänniska, men Tyra
hinner inte höra vem, eftersom Rufsa tutar och vill komma i väg. Lukas, Tyra och Rufsa och flyger vidare mot
Horgatt Malex. Rufsa är hungrig igen. Nu är det dags för megalunch på Späjsburger. Lukas pressar ner bilen
på parkeringen bakom en månlandare. Inne i restaurangen kryllar det av varelser. Stora och små, i alla färger.
Alla pratar om samma sak: Horgatt Malex kommer att förstöra hela universum. Tyra inser att hon förstår vad
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alla säger! Det är den grammatiska stålningen förklarar Lukas. När de beställer vill Späjsburgervarelsen ha en
autograf av Lukas, som är kändis i rymden. Tyra beställer en Kosmosburgare och får en leksak: en
wäloxontdocka med klo-sax. De äter och andra gäster sorlar på. Tyra sätter sin spejsshake i halsen när hon
förstår att det är HON som ska stoppa Horgatt Malex.
Frågor på handlingen:
• Var åkte de för att äta megalunch? Svar: Späjsburger.
• Späjsburgervarelsen har 30 armar. Varför kan det vara bra att ha när man jobbar på restaurang?
Svar: Då kan man göra alla jobben samtidigt: hacka lök, grilla hamburgare, diska, räkna kosmoskontanter.
• Vem är det som ska stoppa Horgatt Malex? Svar: Det är Tyra som ska stoppa honom.
Öppen fråga:
• Lukas säger att Tyra kan förstå alla språk som alla varelser pratar, genom att ”den grammatiska
strålningen” sorterar alla bokstäver rätt i rymden. Det finns inte verkligheten, men hur skulle det kunna
fungera? Vad tror du?
Nya ord:
Autograf, skräckslagen, Karlavagnen
AVSNITT 9 ”RYMDENS SMARTASTE VARELSE”
Sammanfattning:
De är på Späjsburger. Tyra sörplar späjsshake. Hon undrar om det verkligen kan stämma att det är hennes
uppgift att stoppa Horgatt Malex. Hur kan Lukas vara säker? Då berättar Lukas om en gång när han var tolv
år. Han vaknade mitt i natten av ett ljud. Det var ett litet, fint rymdskepp som landade på baksidan. Ur
skeppet kommer en liten, blå varelse med tolv armar. Det är Bulgur Bax – universums intelligentaste varelse
som hälsar ”Bugga Bugga”. Hon berättar en hemlis för Lukas, att i hans hus finns den viktigaste varelsen
i universum, hans syster. Lukas protesterar, för han har ingen syster. Bulgur har läst fel i stjärnorna. Nästa
morgon berättar Lukas för Rufsa, och de skrattar gott. Men till frukost vill mamma och pappa berätta något.
Lukas ska bli storerbror! Bulgur hade rätt. Bulgur har alltid rätt, och det ÄR Tyra som ska stoppa Horgatt
Malex.
Frågor på handlingen:
• Varför blir Tyra blir arg på Lukas? Svar: För att han inte berättat för Tyra att det är hon som ska möta
Horgatt Malex, trots att han visste det.
• Tyra undrar varför han kan vara så säker på det. Vad berättar Lukas då? Svar: Att Bulgur Bax kom till
honom när han var 12 år och berättade att han skulle få en syster. Och det stämde.
• Hur ser Bulgur Bax ut? Hur många armar har hon? Svar: Hon är liten, blå och hon har har 12 armar.
• Vad blir nu Lukas livsuppgift? Svar: Att ta hand om Tyra.
Öppen fråga:
• Vad skulle du känna om du fick reda på att DU var viktigast i universum?
Nya ord:
Surrande ljud, rabarberblad, intelligent
AVSNITT 10 ”DEN RIKTIGA TYRA FREDRIKSSON”
Sammanfattning:
De kör vidare i bilen. Tyra inser att hon glömde tandborsten. Hon tänker vidare på hemma, Bagarmossen,
och undrar vad mamma och pappa gör nu. Då kommer hon på att de måste ha märkt nu att Lukas, hon och
Rufsa är borta. Vad kommer de att säga? Rufsa förklarar att de flugit moturs och då står tiden stilla på jorden. Lukas säger att de måste hitta Horgatt Malex, och de enda som vet var han finns är rymdväktarna. Som
tur är det skyltat till deras Hemliga gömställe. De landar på en ödslig planet vid ett berg. Där finns en port
med en vakt. Vakten är stor, hårig och har en spikklubba. Han ber om lösenordet. De släpps in i en stor sal
med massor av varelser och böcker överallt. I en fåtölj sitter general Kaza Kah med sina två huvuden, varav
ett sover. Det vakna huvudet ber Tyra bevisa att hon är Tyra Fredriksson. Kaza Kah tar fram Oändlighetens
pärm. Här finns frågor och om hon svarar rätt på dem så är det bevisat att hon är Tyra.
Frågor på handlingen:
• Var det Hemliga gömstället gömt och hemligt? Svar: Nej, det fanns en stor skylt.
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• Hur många lösenord behövdes för att komma in? Kommer du ihåg något av dem? Svar: Tre lösenord
behövdes.
• Varför ska Tyra bevisa att hon är hon? Svar: För annars kan hon vara ett rymdtroll som tänker luras.
Öppen fråga:
• Rymdväktarna vaktar något viktigt – universums samlade kunskap om alla – i en jättelik pärm. Finns det
något liknande på jorden?
Nya ord:
Väktare, gestalt, försvarare, oändlighet, bokstavsordning, världsalltet
AVSNITT 11 ”DEN AVGÖRANDE FRÅGAN”
Sammanfattning:
De är i Rymdväktarnas sal. Kaza Kah (det ena huvudet) ställer frågor ur Oändligheten pärm. Först är det
ganska enkla frågor, men sen blir det svårare. Kaza Kah frågar om hon är kär i Felix Berglund-Rodriguez.
Tyra blir röd, men hon svarar sanningsenligt. ”Ja.” Sedan följer mer frågor och slutligen den sista: ”Skäms
du över din storebror, Lukas Fredriksson?” Tyra svarar sanningsenligt igen. ”Ja.” Jubel och applåder. Hon
har klarat testet. Lukas går iväg, Tyra försöker säga förlåt men lyckas inte riktigt. Kaza Kah vill veta vad hon
vill. Tyra frågar hur man åker till Horgatt Malex. Kaza Kah ska just till att berätta … när hans andra huvud
vaknar och skriker ”Stopp!”
Frågor på handlingen:
• Vad finns det i Oändlighetens pärm? Svar: Frågor.
• Vad är Tyras favoritmat? Svar: Våfflor med jordgubbssylt.
• Den sista frågan var ”Skäms du över din storebror, Lukas Fredriksson?” Hur kände sig Tyra då? Svar: Som
om hon fått en stor isklump i magen.
Öppen fråga:
• Kan man gilla (eller älska) någon men ändå skämmas över dem?
Nya ord:
Övermogen, avgörande, robotarmé
AVSNITT 12 ”LEGENDEN”
Sammanfattning:
Plötsligt vaknar Kaza Kahs andra huvud! Hon ropar att de inte ska avslöja hemligheten. Har de glömt
legenden? Universum skapades i Big bang. Vi vet att Horgatt Malex kommer att förstöra jorden med
Biggest bang. Men det finns en legend som säger att det ska komma någon och rädda universum. Den
Utvalda. En varelse som är modig, klok och tapper. Det tycker inte Tyra att hon är, men sedan pratar rymdväktarna om en helig rymdskrift. Och då kommer Tyra på att hon faktiskt såg ett meddelande skrivet med
gröna ärtor. Då går ett sus genom salen. Kaza Kahs andra huvud ber om ursäkt. Legenden säger att den
Utvalda ska få ett meddelande i ärtor. Tyra är den Utvalda. Men för att färdas till Horgatt Malex måste de ta
sig till Slutet av universum. Tyra blir glad att det vet var de ska, men Lukas suckar. Det är långt till Slutet av
universum. ”Att flyga dit tar ungefär 23 miljarder år… kanske en kvart extra om det är mycket trafik.”
Frågor på handlingen:
• Vem ska förstöra universum? Svar: Horgatt Malex genom Biggest bang.
• Vad säger legenden? Svar: Att det ska komma någon som kan rädda universum, den Utvalda.
• Vad ska visa sig för den Utvalda? Svar: Den heliga skriften, i ärtor.
Öppen fråga:
• Tror du att Horgatt Malex kan förstöra universum? Vad kan Biggest bang vara? Hur kan man förstöra ett
helt universum? Gissa.
Nya ord:
Legend, enastående, makalös, tapper, utvald, big bang
AVSNITT 13 ”LÄSKIGARE ÄN EN SKRÄCKFILM!”
Sammanfattning:
De åker vidare i bilen. Stämningen är dyster. De känner sig hungriga. Rufsa retar Tyra för att hon är kär i en
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jordpojke. Hon undrar om de luktat på varandras rumpor än. Tyra upplyser henne om att hundar gör så –
inte människor… Tyra minns en mycket pinsam situation på halloweenkvällen i Bagarmossen. Detta hände:
Tyra och Hedvig är utklädda och ute och går bus eller godis. När Hedvig går så får hon syn på Felix. Han
frågar om Tyra vill gå och ta en korv. Då kommer Lukas springande. Han håller i en gammal äppelmosburk
med en toarulle fasttejpad på och säger att det är en stjärnkikare som han och Rufsa byggt. Hur pinsam
som helst. Felix går iväg. Tankarna avbryts av att ett stort rostigt rymdskepp skjuter på dem. Kosmospiraternas ledare Zorgo anklagar Rufsa för att vara en tjuv. Tyra, Lukas och Rufsa trampar gasen i botten.
Frågor på handlingen:
• Vad minns Tyra från halloweenkvällen? Svar: Hon minns att hon mötte Felix, han frågade om de skulle gå
till korvkiosken, men då kom Lukas springande och viftade med en toarulleuppfinning.
• Vem har de skalbaggeliknande Kosmospiraterna letat efter?
Svar: Rufsa, de säger att hon är en tjuv.
• Vad skulle hända med dem om Kosmospiraterna fångar dem, enligt Rufsa?
Svar: Komsospiraterna kommer att äta upp dem och använda deras skelett som
tandpetare.
Öppen fråga:
• Rufsa retas för att Tyra är kär i en jordpojke. Är det okej att retas för att man är
kär i någon?
1000 modiga frågor
Nya ord:
(Varför känns kärlek
så bra?)
Zombie, vampyr, halloween, oändlig, laserskott
--Prata vidare om: Kärlek
Lyssningstips:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1099061 (1000 modiga frågor, Barnradion. Varför
känns kärlek så bra? En kurator svarar på inskickade frågor. Passar för alla.)
https://sverigesradio.se/avsnitt/1132921 (1000 modiga frågor, Barnradion.
Ungdomspanelen har Youtubern Kapten Riley som gäst och de pratar om hur det
1000 modiga frågor
(Hur det känns att
känns att vara kär. Passar för mellanstadiet.)
vara kär)
--AVSNITT 14 ”FAMILJEN FREDRIKSSONS HUSDJUR”
Sammanfattning:
Laserkanonen på Kosmospiraternas skepp skjuter mot bilen. Lukas styr mot en planet som visar sig vare en
rymdreptil. Han flyger rakt in i munnen. Där landar han på tungan och parkerar sen bakom en tand. De är
räddade, men det stinker och de är fångade. Rufsa berättar om när hon var jagad av Kosmospiraterna den
gången, så gömde hon sig hos en familj i Bagarmossen. Mamma och pappa hittade Rufsa och tyckte synd
om den hemlösa hunden. Lukas, som var ensambarn då, blev jätteglad. Han lekte med och kastade boll till
Rufsa hela dagarna. Men en kväll ställde Rufsa sig upp och pratade. Hon sa att hon var från en annan
planet. Och så lärde hon Lukas allt om rymden. När historien är klar befinner de sig fortfarande i
rymdreptilens mun. De har bara två val, dö av svält eller av laserkanoner.
Frågor på handlingen:
• Efter att Rufsa hade tagit piraternas skatt i Gangstergalaxen så flydde hon. Vart då? Svar: Till jorden, till
Bagarmossen och familjen Fredriksson.
• Vad hände när Rufsa slutade jaga bollen och istället ställde sig på bakbenen? Svar: Rufsa började prata
och berättade för Lukas att hon var från rymden.
• Hur reagerade Lukas? Svar: Han blev glad över att han hade en rymdhund!
Öppen fråga:
• Hur skulle du reagera om ett djur plötsligt började prata och berätta att det var från rymden?
Nya ord:
Bakben, leksaksrobot, papegoja, gömställe, kanonrör
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AVSNITT 15 ”SOM ATT ÅKA TILL NORRKÖPING”
Sammanfattning:
Inne i rymdreptilen droppar det saliv. Lukas, Rufsa och Tyra sitter inne i bilen. De är hungriga och uppgivna
och Kosmospiraterna väntar utanför på dem. Då får Tyra en galen idé. De ska flyga genom Rymdreptilen.
Ner i magsäcken, genom tarmarna och ut genom rumpan! Vilken bra ide. De flyger in i varelsen, åker lite på
måfå, svänger höger och flyger in i något som har en port. De möter ett gult stormande hav som luktar kiss.
De har flugit in i urinblåsan! De backar ur i sista sekund. Till slut ser de stjärnor och flyger ut. Men där finns
Kosmospiraterna! Laserskotten viner. De flyr till en träskliknande planet, bilen fastnar i leran, de springer ut
på de hala stenarna och piraterna fångar dem. Deras ledare Zorgo funderar på hur de ska plåga fångarna så
de berättar var skatten är. De väljer det fasansfullaste, det grymmaste… (de säger inte vad det är).
Frågor på handlingen:
• Vad var Tyras galna lösning på hur skulle de ta sig ur Rymdreptilen och komma undan piraterna? Svar: Att
flyga genom reptilen. Ner i magsäcken, genom tarmarna och ut genom rumpan!
• De flyger in genom en port, sen ser de ett gult hav. Var är de? Svar: I Rymdreptilens urinblåsa.
• Hur ser piratkaptenen Zorgo ut? Svar: Som en gigantisk skalbagge, med ett öga.
Öppen fråga:
• Hur liten tror du en bil skulle behöva vara för att flyga genom våra kroppar?
Nya ord:
Urinblåsa, vidrig, ringlande, magsäck, gaspedal, laserskott
AVSNITT 16 ”DET GRYMMASTE”
Sammanfattning:
De är kvar på träskplaneten och piraterna har dem fastbundna i en grop. Zorgo frågar efter Tyras favoritdricka. Tyra svarar förvånat att det är späjsshake med zodiaksmak. Piraterna hämtar tunnor, sticker hål på
dem och låter dricka flöda ner i gropen. Det grymmaste är att drunkna i sin favoritdricka. Zorgo frågar om
de vill berätta var skatten är. Tyra berättar (felaktigt) att de gömt skatten i urinblåsan på Rymdreptilen.
Piraterna ger sig av utan att släppa dem, och späjsshake rinner fortfarande ner i gropen. Tyra fiskar fram
något ur jackfickan. Det är plastleksaken från Späjsburger som är en klosax, och klipper upp repen. De drar
upp bilen och torkar av den. Men då upptäcker Tyra att trasan är en hopskrynklad inbjudan från Felix
Rodriguez-Bergström som Lukas har haft i bilen som gammalt skräp. Tyra blir jätteledsen och arg. Hon rusar
iväg och ett åskoväder bryter ut. Dimman tjocknar och hon upptäcker att hon är vilse.
Frågor på handlingen:
• Hur tänkte piraterna plåga Tyra, Lukas och Rufsa för att få dem att berätta? Svar: Genom att dränka dem i
Tyras favoritdricka, späjsshake.
• Vad berättade Tyra för Zorgo om skatten? Svar: Att de gömt skatten i Rymdreptilens urinblåsa, fast
skatten är egentligen på jorden, Rufsa har gömt den i Tyras och Lukas hem.
• Varför var det ovanligt att Tyra blev bjuden på kalas? Svar: För att hennes klasskompisar tyckte att hon
hade en konstig bror.
Öppen fråga:
• Hur kände sig Tyra när hon fattade att det var hennes inbjudan som Lukas använde som trasa?
Nya ord:
Dumskalle, klo-sax, dånade, dimma, träsk, åska
--Kreativ övning: Rita träskplaneten
Avsnittet om träskplaneten innehåller miljöbeskrivingar. Be eleverna lyssna eller anteckna under lyssningen.
Lite lättare uppgift: Hur tror du att det ser ut på träskplaneten? Rita en bild.
Mer avancerad uppgift: I berättelsen får träskplanetens natur förstärka hur ledsen och ensam Tyra känner
sig. Skriv gärna ner stödord under lyssningen. Rita och måla en bild som känns ledsen och sorglig i färger
och uttryck.
Lgr 11 Bild, centralt innehåll åk 1-3: ”Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.”
Lgr 11 Bild, centralt innehåll åk 4-6: ”Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier
och illustrationer till text.”
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AVSNITT 17 ”EN FLICKA MED RÖDA GLASÖGON”
Sammanfattning:
Någonstans på träskplaneten sitter Tyra, genomblöt och vilse och ropar på Lukas. Plötslig får hon syn på en
grotta. Hon lyser med sin mobil och ser grottmålningar. Flickan i målningarna ser ut som henne. En varelse
kryper ut ur dunklet. Det är Bulgur Bax, universums intelligentaste varelse, som kommer med torra kläder
och julmat till Tyra. Vid brasan frågar Tyra vad det är för grottmålningar och Bulgur säger att det bodde
varelser här tidigare, som kunde sia om framtiden på något sätt. Inbjudningskortet och att Tyra skulle bli arg
finns i målningarna. Bulgur ger Tyra ett viktigt föremål, en rostig skruv.
Frågor på handlingen:
• På målningarna finns hela Tyras historia. Kommer du ihåg vad som har hänt henne? Svar: Hon fick ett
meddelande i gröna ärtor, mötte en en varelse med två regnkappor och hatt, hon står hos rymdväktarna
och varar på frågor, Kosmospiraterna jagar dem, gömmer sig i Rymdreptilens mun, hon går in i grottan på
träskplaneten…
• Vem kom till Tyra i grottan på Träskplaneten? Svar: Bulgur Bax, universums intelligentaste varelse.
• Vad fick Tyra av Bulgur? Svar: Hon fick en rostig skruv.
Öppen fråga:
• Kan man gissa om framtiden? Hur långt fram kan man gissa? Vad tror du? Jämför med väderprognoser.
Nya ord:
Grottmålning, föremål, prinskorv, framtid, kylskåp, kristallkula, lasersvärd
AVSNITT 18 ”INGEN SUPERHJÄLTE”
Sammanfattning:
Tyra och Bulgur är i grottan. Tyra tänker tillbaka på hemmet i Bagarmossen, där fanns det massor med
skruvar. Hur ska den här skruven kunna rädda universum?! Hon lägger den i bakfickan. Tyra frågar om Bulgur
verkligen vet allt. Hon frågar om Lukas alltid kommer vara så jobbig. Kommer han aldrig bli en normal
brorsa? Bulgur svarar att Lukas är väldigt speciell. Här i universum har han fått smarthetsmedalj och är en
stor hjälte. Plötsligt tutar det till och Lukas och Rufsa dyker upp i bilen. Bulgur försvinner. Tyra kramar Lukas
och är glad att se dem igen. Rufsa skyndar på dem, de har ju ett uppdrag. De måste stoppa Horgatt Malex.
Tyra frågar: ”Den där Horgatt Malex … vad är han för nåt egentligen?” Svaret är ”ett 10-årigt barn”.
Frågor på handlingen:
• Vet Bulgur exakt vad Tyras rekord i spelet Starfighter är? Svar: Ja, 2754 poäng.
• Vad föreställde den sista ofärdiga målningen i grottan? Svar: Den föreställde Lukas vid en genomskinlig
vägg, han såg väldigt ensam ut.
• Vad för slags varelse är Horgatt Malex? Svar: Ett 10-årigt barn.
Öppen fråga:
• Varför är man rädd? Varför finns den känslan?
Nya ord:
Brasa, sillsallad, reservnyckel, spågumma, loppa, bergvägg
--Prata vidare om: Vad kan man vara rädd för?
Lyssningstips:
https://sverigesradio.se/avsnitt/989586 (Barnmorgon med Farzad, Barnradion.
Barnmorgon med
Vad är du rädd för? Passar för lågstadiet.)
Farzad
--AVSNITT 19 ”HAR DU FÅTT SOLSTING OCH RYMDFEBER?”
Sammanfattning:
Fiaten puttrar vidare genom rymden. Tyra kan inte förstå att universums farligaste varelse kan vara ett barn.
bilen är inte i så bra skick. Och de har bara en äppelskrutt kvar. Hur ska de ta sig till Slutet av universum?
Lukas säger att det finns en annan väg. Men Rufsa undrar om han är tokig. Genvägen är livsfarlig! Men det är
deras enda chans. Genvägen är ett svart hål. Bredvid hålet svävade en liten kiosk där man kunde köpa
biljetter. Biljettförsäljerskan berättar att genvägen går väldigt fort, men att alla som åker den blir ihjälmosade
och sönderkrossade. De får sina biljetter och gasar på. Den kolsvarta tunneln är fylld av blixtar och
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brinnande kometer. Tyra säger att det är hon som måste köra bilen. För det ser ut som spelet Starfigher 5,
som hon har rekord i. Hon tar ratten. Kometerna regnar över bilen men Tyra svänger, gasar, bromsar.
Plötsligt är genvägen lugn och stilla. De klarade det! De kom fram till Slutet av universum.
Frågor på handlingen:
• Vad är genvägen för något? Svar: Ett svart hål.
• Vad säger biljettförsäljerskan är det bästa och sämsta med genvägen? Svar: Hon berättar att genvägen går
väldigt fort, men att alla som åker den blir ihjälmosade och sönderkrossade.
• Vem fick köra bilen och varför? Svar: Tyra fick köra, för att Genvägen var precis som sista banan i
Starfighter 5, hennes favoritspel hemma.
Öppen fråga:
• Tror du man kan lära sig något av att spela datorspel eller leka lekar och få
kunskaper som man sedan kan använda i riktiga situationer?
Nya ord:
Genväg, solsting, kiosk, biljettlucka, svart hål, komet
Tankar för dagen
--Prata vidare om: Svarta hål
Lyssningstips:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1298407 (Tankar för dagen, P1. Ulf Danielsson,
professor i teoretisk fysik. Tankar kring svarta hål. Avancerad lyssning.)
Länk till bilden som Ulf Danielsson nämner: https://www.eso.org/public/sweden/
news/eso1907/
Bild på svart hål
--AVSNITT 20 ”TOO LATE FOR LOVE”
Sammanfattning:
De är framme. Bilen landar på en parkeringsplats. Tyra tror inte sina ögon. Allt som finns är bara en glasvägg. Var är Horgatt Malex? Lukas knackar på glasrutan. ”Han finns där utanför.” Lukas förklarar att de är
inne i en glaskula, en sån där man skakar och så brukar det snöa inuti. Utanför vårt universum finns Horgatts
rum. Vårt universum är en leksak som Horgatt äger. Tyra har svårt att ta in det och funderar men Rufsa
avbryter. Mitt på parkeringsplatsen står en liten apparat. De ser en dosa med tio knappar. Rufsa ber Lukas ta
fram lappen med koden, men Lukas har den inte! De har alltså flugit genom hela universum och sen glömt
koden hemma på kylskåpet. Tyra kommer på att hon kanske kan ta fram den ur en film som hon spelade in
strax innan de for. I filmen fjantar Tyra och kompisen Frida runt, men i bakgrunden syns koden på kylskåpet!
3142. Men sedan säger Tyra något hemskt i filmen. Hon säger att Lukas inte är hennes bror, bara någon som
bor där. Tyra försöker säga att det inte var meningen, Lukas låtsas som det inte gör något. De slår koden.
Efter en stund dyker en robot upp. Den säger att den väntat på Tyra i 13 miljarder år.
Frågor på handlingen:
• Tyra möts av en glasvägg vid slutet av universum. Hur förklarar Lukas vad det är? Svar: Lukas,Tyras och Rufsas universum finns inne i en glaskula, en leksak, som Horgatt Malex äger.
• De ser en apparat med sifferknappar. Vad har de glömt hemma? Svar: Lappen med koden.
• Vad säger Tyra på filmen där hon och Frida sjunger? Svar: Att Lukas inte är hennes bror, bara någon som
bor hos dom.
Öppen fråga:
• Hur tror du Lukas kände när Tyra sa att han inte var hennes bror?
Nya ord:
Betjäning, personlig kod, mikrofon, zooma, dosa, kod, mobilen
AVSNITT 21 ”PRAT-APPARATEN”
Sammanfattning:
De står vid Slutet av universum och framför dem står en robot. Han frågar om Tyra är 1 meter och 37 cm,
eller 1 cm och 37 meter. När Tyra svarar att det första är rätt så säger roboten att han byggt korrekt. De rör
sig mot bygget. Roboten säger att han var den första roboten, innan honom fanns ingenting och att han
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byggde sig själv. Utan bruksanvisning. De kommer till en solstol som har en fasttejpad kikare, en mikrofon
och massor med kugghjul och knappar. En prat-apparat. Byggd för Tyra Wilhemina Fredriksson, den Utvalda.
Tyra sätter sig, benen känns som spagetti. Men något är fel. Det fattas en skruv. Tyra plockar fram
skruven hon fick av Bulgur Bax. Nu funkar allt igen. Tyra sätter sig tillrätta, och ser in i kikaren.
Frågor på handlingen:
• Hur lång är Tyra? Svar: En meter och 37 cm.
• Vem byggde roboten? Svar: Han byggde sig själv.
• Något är fel på apparaten! Något fattas? Vad har Tyra i fickan som hon fick av Bulgur Bax? Svar: En skruv,
den Tyra fick av Bulgur i grottan med grottmålningarna.
Öppen fråga:
• Avsnittet slutar med att Tyra tittar in i kikaren. Vad tror du hon kommer se?
Nya ord:
Bruksanvisning, korrekt
AVSNITT 22 ”ROBOTAR MED MEGA-ULTRA-BAZOOKAS”
Sammanfattning:
Tyra sitter i pratapparaten och tittar ut på Horgatt Malex som ligger på en säng i sin värld. Och det läskiga
var att han såg helt vanlig ut. Inte hundratals ögon, inga vassa klor. Horgatt får nästan allt han pekar på.
Lördagsgodis flera gånger i veckan. Nu ligger han i en hög av leksaker, tuggar tuggummi och har tråkigt.
Han har tröttnat på alla leksaker. Horgatts mamma kommer in och säger att det är läggdags. Horgatt ber om
en godnattsaga, men mamman har inte tid. ”Lek med ditt Universum i glasgloben” tycker mamman. ”Supertråkigt” tycker Horgatt. Istället tjatar han om att han vill ha Universum 2. Men mamman säger att han inte får
den. Bara om Universum 1 går sönder eller så, säger hon. Det uppmärksammar Horgatt och när mamman
går ut så rusar han fram till hyllan och tar glaskulan. Han höjer den över huvudet och ska just kasta, när han
hör en röst. Det är Tyra som pratar. Horgatt förstår inte var hon är. ”Jag bor i Universum”, ropar Tyra.
Horgatt knackar på glaset så hela Universum skakar.
Frågor på handlingen:
• Har Horgatt något att leka med förutom glasbollen? Svar: Han har massor med leksaker, men han har
tröttnat på dem.
• Vad ville han att mamman skulle göra? Svar: Han ville att hon skulle berätta en godnattsaga.
• När Horgatt först hör Tyras röst, vad tror han då? Svar: Att hon har gömt sig under sängen eller i
garderoben.
Öppen fråga:
• Om Tyras universum är en leksak i Horgatts rum. Hur stor är då jorden jämfört med något i Horgatts rum?
Vad tror du?
Nya ord:
Högtalarknapp, radiostyrd, super-boring, svävade, föremål
AVSNITT 23 ”HEJ DÅ, UNIVERSUM!”
Sammanfattning:
Tyra sitter i pratapparaten. ”Skaka inte på Universum!” ber hon Horgatt. Horgatt förstår att hon pratar inne i
den lilla glasgloben. Men han är arg och bryr sig inte. Han vill förstöra glasbollen och få Universum 2. Då blir
Tyra arg och berättar vad som finns där inne. Rymdväktare, rymdreptiler… hon pratar på. Horgatt blir intresserad och sänker handen med kulan. Tyra berättar om allt som har hänt och det är en lång berättelse. Men
när hon tystnar hotar Horgatt att kasta glasbollen i golvet igen. Lukas avbryter, han tar över mikrofonen och
börjar prata. Lukas lovar att de ska komma tillbaka och berätta en saga varje kväll. Bra, tycker Horgatt, men
Tyra blir förtvivlad. Just då ramlar Horgatt med glaskulan och tappar den. Kulan far genom luften…
Frågor på handlingen:
• Varför tänkte Horgatt förstöra Universum? Svar: För att då skulle han få en ny leksak.
• Vad var det som stoppade honom från att kasta glaskulan i golvet? Svar: Han blev intresserad av Tyras
historier.
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• Vad hände när Tyras historier tog slut? Svar: Horgatt blev arg igen och hotade att kasta glasbollen i
golvet. Då tog Lukas över och berättade mera.
Öppen fråga:
• Vad tror du kommer att hända nu? Hur ska det sluta?
Nya ord:
Töntplanet, skitleksak, hatar, mördarkackelackor, coolast
AVSNITT 24 ”BIGGEST BANG!”
Slutet vill vi inte skriva ut här och avslöja hela den fina finalen. Vi hoppas du förstår. Men
lyssna gärna på sista delen i radio, i vår app eller på hemsidan. Ha ett trevligt jullov!
Frågor efter lovet:
• Slutade historien som du trodde?
• Vad var det för skatt som Rufsa hade tagit från Kosmospiraterna?
• Vad tyckte du om berättelsen?
• Vad händer sen i framtiden med Tyra, Lukas och Rufsa tror du?
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