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Kommer allt stänga ner, ska alla barn vara hemma, klarar sjukvården trycket och går det över 
huvud taget att jobba hemifrån? 

I dag är det kanske svårt att minnas den oro och osäkerhet som vi kände för ett halvår sedan. 
Då när vi försökte rusta oss inför något mänskligheten aldrig upplevt.  

När jag tänker mig tillbaka till de där skälvande marsdagarna ser jag oerhört intensiva dagar 
framför mig, dagar då alla på UR går upp i någon form av beredskap. Insikten var självklar – om 
skolan stänger behöver ju lärare, föräldrar och elever ett helt annat stöd. Följdsvaret obevekligt: 
Vi måste ställa om. På nolltid!
Och det gör vi. 

Inom några dagar finns undersajten som smidigt vägleder ovana användare till våra program 
– ålder för ålder, ämne för ämne. Omedelbart ställs befintliga produktioner om utifrån den nya 
situationen och vi skapar ett helt nytt program, Skola hemma – experterna, som med dagliga 
avsnitt stöttar skolan i denna svåra tid. 

Men – och det är viktigt – det innebar inte att vi avstannade vår ordinarie 
produktion. De samhällsutmaningar som vi identifierat, och som vi vill bidra 
till att lösa finns ju kvar, trots pandemin. Därför har vi nu i höst kunnat 
lansera vår oerhört angelägna satsning på Skrivglappet, liksom vår 
efterfrågade värdegrundssatsning Djuren på Djuris för förskolan och vår 
realityserie En särskild sommar, där unga med intellektuell funktionsned-
sättning förbereder sig inför vuxenlivet.  
Bland annat. Bland mycket annat. 

Kika igenom vårt magasin och hitta programpärlorna som just du längtar 
efter. Jag lovar dig, de finns där! 

God läsning,

Sofia Wadensjö Karén
Vd på UR

Vi ställde om – på nolltid! 

Hej där 
Sköldpaddan Fiolin
... 5 år, som är med i UR:s nya serie Djuren på Djuris!  

Du och dina kompisar går tillsammans på 
förskolan Djuris. Vad händer där?  
Vi leker och har kul som på vilken förskola som helst. Men 
ibland blir vi osams. Som när någon paxar bästa lyckoklos-
sen! Eller när man inte får vara ifred på toaletten. Ibland måste 
vår pedagog Lonnie hjälpa oss. I vår grupp finns det massor 
av olika känslor under en vanlig dag. Men alla känslor är okej!  

Vilken är världens bästa känsla, tycker du?   
När man blir sams igen efter ett bråk. Eller när man lyckas 
göra den perfekta pärlplattan! 

Ansvarig utgivare: Åsa Lundell
I redaktionen: Erika Iwar och Kristina Bennet Westre  
Med insatser av: Charlotta Mattsson Nordling, Eva Berntsson, 
Nic Edwards, Saskia Oljelund, Solveig Brattström, Catharina 
Rost, Sara Björkqvist, Mette Hultgren och Anna Wennergren.  
Bildredaktörer: Lotta Ahrnstedt Öster och Haben Solomon 
Formgivning: Louise Turlock/Turlock Design 
Omslagsfoto: Haben Solomon/UR
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På sidorna 8–9 läser du mer om hur dockserien Djuren på Djuris 
har tagits fram, och hur den kan lära förskolebarn mer om värde-
grundsfrågor på ett varmt, pedagogiskt och humoristiskt sätt. 

Tv-program eller klipp 
du kan titta på

Radio- eller poddprogram 
du kan lyssna på 

3 



Hej där
Caroline 
Ginner 
... som producerat och skrivit manus till en ny 
säsong av värdegrundsserien Vara vänner!  
  
Den första säsongen är tio år gammal, men fortfarande 
ett av UR:s mest använda program. Hur har du märkt av 
det? 
När vi sökte efter medverkande barn inför den nya 
säsongen och mötte lärare och elever hade i stort sett 
alla sett Vara vänner! Det är lite hisnande att de barn som 
medverkade då är i 20-årsåldern, och att de som medver-
kar nu låg i sina mammors magar när de första program-
men spelades in.  
  
Hur mycket kommer man att känna igen i den nya 
säsongen?  
Temat är fortfarande värdegrund, och varje avsnitt slutar 
illa. Eftertexterna börjar rulla och någon av karaktärerna 
stoppar allt. Berättarrösten Claes Månsson samtalar med 
var och en och alla får en chans att reflektera över varför 
det gick snett. Handlingen spolas sedan tillbaka och vi får 
ett bättre slut. Så vi håller oss till samma form, men tar 
upp nya dilemman och frågeställningar. 
  
Vikten av bra värdegrundsmaterial i skolan är ju minst 
lika stort nu som för tio år sedan, så vad är nytt i den 
andra säsongen?  
2009 hade barn inte egna mobiltelefoner. Den mobbning 
som flyttar in i mobilen är självklart med i den nya sä-
songen. Det är ju samma mekanismer, men utfrysningen 
och de taskiga kommentarerna har hittat nya vägar, vilket 
är svårt att hantera för både barn och vuxna. Nytt för den-
na gång är också att serien utspelar sig på samma skola 
med återkommande barn som går i samma klass. Detta 
tror jag gör att serien känns ännu mer angelägen, efter-
som tittarna också lär känna karaktärerna och miljön.
 

Vara vänner säsong 2

 F-3, samhällskunskap, individer och gemenskap, 
 värdegrund
 6 x 9 min

Värdegrund

Lik meg säsong 2
En dramaserie för barn och ungdomar om utanförskap, 
vänskap och hur långt somliga är beredda att gå för att 
bli populära.

 Grundskola 4–6, värdegrund 
 10 x 30–40 min

De kidnappade instrumenten
Låt eleverna lära känna några värdefulla instruments 
olika egenskaper och musikfamiljer i detta spännande 
ljuddrama där de blivit stulna och inlåsta. Kommer 
instrumenten bli räddade? 

 F-3, musik och värdegrund 
 10 x 6 min

Kärleken 
Barn berättar och samtalar om sina tankar och upp-
levelser kring kärleken. Om att vilja vara med någon 
jämt, någon speciell. Om att längta, att våga och om 
att kanske ändå helst vilja vara med två underbara 
hamstrar. Programmen inspirerar till att fortsätta 
samtalet i klassrummet. 

 F-3, värdegrund, SO, kroppen 
 5 x 12 min 
 Sänds våren 2021

Det är alltid angeläget för förskola och skola att hjälpa barn och elever att 
bygga en bra värdegrund, redan från de yngre åldrarna. Det börjar redan i 
leken tillsammans med andra då barn behöver använda förmågor som att 
visa hänsyn, att uttrycka känslor och visa respekt för sig själva och andra. 
En bra värdegrund ger också förutsättningar för bra studieresultat och i för-
längningen ett bra liv. Här är ett urval av UR:s nya satsningar på värdegrund, 
men du hittar fortfarande tidigare favoriter på UR Play. 

Även bästisar blir ovänner 
ibland! Men hur blir man sams 

igen? Läs mer om vår värde-
grundsserie Djuren på Djuris 

på sidorna 8–9. 
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4–6    

Hej där 
Agnes Lilliebjelke 
och Noel Sandén 
... från Kyrkenorumskolan i 
Stenungsund.  
 
Hur stort känns det att vinna 
Retorikmatchen 2019?  
Helt sjukt! Vi har inte fattat det riktigt än. 
Det var jättenervöst!  

Vad har varit roligast?  
Att få vara med i studion och se hur det  
går till att göra programmet.  

Vad har ni lärt er av att vara med i  
Retorikmatchen? 
Att skriva tal, prata långsammare och att 
känna in rummet.  

Har ni något att säga till klasser som 
funderar på att vara med? 
Anmäl er, ha jätteroligt och njut!  

Retorikmatchen 2020
 4-6, retorik, 10 x 28 min
 Premiär oktober 2020

Pärlor

• Hamnskiftarens resa   
• Jakten på den glömda  

historien   
• Arkeologens dotter
• Geografens  

testamente 

Barnen längs Sidenvägen säsong 2 
Hälsa på hos barn och unga i länderna längs den gamla 
Sidenvägen. Serien hjälper dina elever att förstå och jämföra 
andra människors villkor och värderingar. Teman som att 
förlora ett djur, förverkliga sina drömmar eller utveckla sina 
talanger skapar hög igenkänning.

	 Grundskola,	4-6,	geografi,	samhällskunskap	 	
 5 x 19 min
 Premiär hösten 2020  

De rättslösa 
Genom berättelsen om 11-åriga Justine, 
som hittar en värld där barns rättigheter 
hotas, förklaras barnkonventionen och vad 
som händer när alla rättigheter försvinner. 

 4–6, samhällskunskap, 
 barns rättigheter 
 6 x 9 min 

Bildbang säsong 2
Hur kan vi bli bättre på att måla, filma och fota – och på 
att förstå hur bilder påverkar oss? Här går skapande och 
analys hand i hand, och varje avsnitt varvar samtal och 
workshops med användbara tips och trix.

 Grundskola F-3, 4-6, bild, information/media
 4 x 14 min

Osynliga sår 
En fördjupning i konventionen för barns rättigheter med 
fokus på rätten till sin egen kropp och sina fysiska och 
psykiska integritetsgränser. Avsnitten ger utgångspunkt 
för samtal och diskussion om att utsättas för olika typer 
av övergrepp och vilka rättigheter barn har då.

 4-6, samhällskunskap
 3 x ca 15 min
 Premiär våren 2021 
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På flera språk
Hej där... 
Ingela 
Håkansson
... ljudtekniker på UR som sköter inspel-
ningar och slutmixar av en mängd olika 
språkversioner av UR:s program varje 
år. 
 Hur många olika språk hör du under en normal 
månad vid ljudbordet?  
Vissa program görs på ett tiotal olika språk, ibland 
sådana som jag inte hört så ofta förut. Det är så 
imponerande och coolt att träffa så många fler-
språkiga!  
 
Det är ett högt produktionstempo med många 
olika versioner och inläsare som ska hinnas med. 
Hur gör du för att skapa en avslappnad stämning i 
studion?  
Även då det är väldigt kort om tid tycker jag det är 
viktigt att inläsaren får bekanta sig med studion, 
ta lite kaffe och hinna chitt-chatta lite innan inspel-
ningen. En del är supererfarna medan andra kan-
ske är lite nervösa och knappt har stått framför en 
mikrofon förut. I min studio kan alla känna sig som 
hemma, oavsett hur orutinerad man är!  
 
Hur mycket språk har du själv lärt dig av bara 
farten?  
Visst snappar man upp ett och annat och lär sig oli-
ka språkmelodier. Det underlättar när man sedan ska 
klippa ihop programmet, man förstår efter ett tag när 
det ska vara en paus eller när olika ljudeffekter ska 
in, även om man inte förstår alla orden exakt.  
 
Vilket annat språk lyssnar du helst till själv? 
Just nu försöker jag lära mig spanska, jag gillar 
att det är så mjuka bokstäver. Och att det är ett så 
”stort” språk. Ryska skulle också vara coolt att kun-
na, mycket snyggt språk.  
 
Ljudtekniker är ett drömyrke för många. Har du 
några tips på vägen för att nå dit?  
Labba på och gör en podd om något du är intresse-
rad av! Numera finns det massor av enkla och billiga 
dataprogram och olika sätt att leka med ljud hem-
ma. Sen finns det ju flera utbildningar inom ljudtek-
nik, fast många är svåra att komma in på. 

Småsagor. Bilderböcker för öronen upplästa på olika språk. 
Musik och ljudeffekter stärker barnens förmåga att lyssna och 
skapa inre bilder och verkar språkutvecklande. 

	 Förskola,	jiddisch,	finska,	meänkieli,	romani	chib	(svensk  

 romani, arli, kelderash, lovari), samiska (sydsamiska, nordsamiska,  

 lulesamiska),  arabiska, persiska, kurdiska, somaliska, 
 tigrinja, albanska, spanska, turkiska, bosniska.

*** ... FOLKSAGOR I VÄRLDEN finns i cirka 20 olika språk-
versioner med berättelser från många olika länder. 
Tänk att kunna spela upp samma program 
på till exempel ryska, arabiska eller lätt engelska. 
Roligt, inkluderande och språkutvecklande! Totalt 
finns program på nästan 50 olika språk på UR Play.

 

Nyfiken	på	Sverige	
En animerad serie om olika rättigheter, skyldigheter, 
lagar, traditioner och oskrivna regler som vi i Sverige 
har att förhålla oss till. 

 4-6 och 7-9,  svenska, arabiska, kurdiska, 
 somaliska, tigrinja, dari, spanska, kinesiska,  
 kroatiska och engelska.
 10 x 7 min 

De rättslösa 
Genom berättelsen om 11-åriga Justine, som hittar en 
värld där barns rättigheter hotas, förklaras barnkonven-
tionen och vad som händer när alla rättigheter försvinner.  

 4-6, arabiska, somaliska, spanska, serbiska
 6 x 9 min 

Bara vanligt vatten 
Serie om vattnets egenskaper, former 
och användningsområden för åk F-3. 
Genom språkversionerna får elever använda 
sitt modersmål som medel för språkutveck-
ling och lärande. 

 F-3, kroatiska, polska, persiska,   
 makedonska och meänkieli
 5 x 5 min
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MIK

SENIORSURFARNA är inte bara en populär pro-
gramserie, utan ett helt paket med surfarskola och 
handledning till programmen. Materialet passar
utmärkt att användas tillsammans i en studiecirkel. 

Internet, BankID och appar styr allt mer i vår var-
dag, men behöver inte vara så komplicerat. 

Programledaren Kattis Ahlström drillar folkkära 
Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg 
och Ewa Fröling från att vara mer eller mindre digi-
tala oskulder till att bli fullfjädrade seniorsurfare.  

 Allmänbildande
 6 x 30 min 

SENIORSURFARSKOLAN  är ett komplement till 
Seniorsurfarna, Kattis Ahlström går igenom olika 
appar som deltagarna testar i serien, mer utförligt.    

 Allmänbildande 
 12 x 2 min 

Pärlor

• Kjellkritik 
• Fejk – ny säsong 
• Källkoll corona 
• Algoritmen 
• Har jag något val? 

Kolla myten – vetenskapligt
Avslöja myter med vetenskaplig metod! I en serie 
korta program visar vi hur det går till att ta reda på 
om en myt är sann eller falsk genom den vetenskap-
liga arbetsmetoden.  

 Grundskola 7-9, biologi, fysik och media 
 12 x 3 min 

Orka plugga källkritik: Vad är en algoritm? 
Det pratas mycket om algoritmer i olika sammanhang. 
Vi reder ut vad en algoritm egentligen är och hur och 
varför algoritmer påverkar oss i vår digitala vardag.   

 Grundskola åk 7-9, information och media 
 19 x 5 min

STUDIEHANDLEDNING som hör till Seniorsurfarna 
och Seniorsurfarskolan finns under fliken Pedagogiskt 
material bredvid programmen i UR Play. I handledning-
en finns upplägg och struktur för träffar i en studie-
cirkel, där deltagarna kan träna på den vardagsteknik 
som testas i de olika avsnitten.  

För våra seniora användare

Hej där 
Emma Frans 
... doktor i medicinsk epidemiologi 
och medverkande i podden Hjärta  
och Hjärna 

Vad är Hjärta och Hjärna? 
En underhållande podd som försöker ta reda på om det 
finns något vetenskapligt stöd bakom olika väl spridda 
påståenden och rykten. Om de är sanna, falska eller 
mittemellan. Den leds av mig och Maja Åström, pro-
gramledare och journalist. Ibland har vi med en expert. 
Det kan vara en psykolog, eller som i ett avsnitt, Bosse 
Bildoktorn.

Vaddå mittemellan?
Vi vill ju gärna avgöra om något är sant eller falskt, 
men ganska ofta är sanningen inte så tvärsäker utan 
någonstans mittemellan kan vara det mest korrekta. 

Hur väljer ni ut frågorna?
Vi försöker ta upp det som är vardagsnära och utgår 
från en miljö eller ett sammanhang, till exempel gym-
met, bilen eller sjuksängen. Det kan vara ämnen som 
om det är så att män faktiskt blir sjukare av förkyl-
ningsvirus eller om kaffe är vätskedrivande. Vi får in en 
hel del frågor från lyssnarna som vi sedan vänder och 
vrider på.

Varför behövs Hjärta och Hjärna?
Vi lever i en tid då det florerar många olika påståenden 
som med hjälp av sociala medier snabbt kan få stor 
spridning. Då gäller det att man själv vet hur man kan 
urskilja vad som är sant eller falskt. Det handlar om 
att förstå styrkan med vetenskap, men också dess 
begränsningar.

Hjärta och Hjärna 
Doktor Emma Frans och radiojournalisten Maja 
Åström synar olika påståenden och använder veten-
skapliga metoder för att komma fram till om det är 
sant, falskt eller mittemellan. Blir vi sjuka av att flyga? 
Blir kroppshåret grövre av rakning? Och vill vi kanske 
rent av bli lurade? En del av UR:s koncept Genomskåda 
– fem sätt att greppa din omvärld. 

 Allmänbildande, information och media 
 21 x 30–40 min

 

Att vara medieveten i dessa dagar är kanske inte det lättaste. 

För att kunna granska, fråga, analysera, skapa och samtala 

på ett medievetet sätt krävs verktyg och kunskap.  

Allt detta och mer därtill finns på UR:s nya temasida MIK. 

På denna sida har vi samlat program för alla åldrar 

och årskurser som gör det lättare att 

genomskåda informationsflödet i 

dagens samhälle. 

MIK (Medie- och 

informationskunnighet)

Foto: Malin Göransson/Jarowskij/UR
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