
Plötsligt var det inte lika gripbart längre. Dittills hade jag ju faktiskt förstått, verkligen förstått. 
Men när min mellanstadielärare började prata om abstrakta begrepp tappade jag bort mig. 
Tröskeln blev plötsligt för hög.

Jag minns hur tankarna trasslade in sig i varandra, hur hjärnan liksom stretade emot. Men 
tack vare min tålmodiga lärare och mina stöttande föräldrar lyckades jag ta mig över den där 
inlärningströskeln, så i dag är varken friktion, magnetism eller densitet några begrepp som jag 
studsar inför. Som tur är.

Men alla har inte samma tur. Förutsättningarna kan av olika anledningar se annorlunda ut 
och de där abstrakta begreppen blir droppen som får bägaren att rinna över när det gäller 
NO-ämnena.

Detta framstod tydligt för oss på UR när vi försökte förstå när och varför en del barn tappar 
intresset för NO. Eller rättare sagt när de – ärligt talat – ger upp.

Vi insåg snart att här kan vi göra skillnad. Här måste vi göra skillnad!

I vårt arbete med att försöka definiera samhällsutmaningar där vi kan 
bidra såg vi att när barnen möter abstrakta begrepp i mellanstadiet kan 
vi stötta upp med det vi är allra, allra bäst på – nämligen kombinera 
journalistik och pedagogik för att ge bestående kunskap.

Du kan läsa mer om denna viktiga satsning på sidan 8. Bläddra dig sedan 
vidare genom det här magasinet. För vår NO-satsning är bara ett exempel 
på hur vi hjälper landets elever till frihet genom kunskap. Ett av många!

God läsning,

Sofia Wadensjö Karén
Vd på UR

Frihet genom kunskap  

Hej där 
Christina Schollin
...som är med i UR:s nya satsning NO-tv! 

Du har ju en gång i tiden tackat nej till att 
jobba med självaste Elvis Presley, men har  
tackat ja till att jobba med en UR-produktion. 
Vad har UR och NO-tv som inte Elvis hade?    

– Hahaha, ja det var en bra fråga. Jag fick erbju-
dandet att filma mot Elvis när jag befann mig i 
Hollywood efter att vår film Käre John hade blivit 
nominerad för en Oscar, men jag hade två små poj-
kar hemma som behövde sin mamma. Dess utom 
var jag upptagen med andra produktioner som jag 
inte kunde hoppa av. Jag hade helt enkelt inte tid 
med herr Presley, han fick klara sig utan mig. 
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Svanenmärkt trycksak 

Med reservation för eventuella förändringar  
och trykcfel 

Den här UR-produk-
tionen låg lite bättre 
i tiden. Oftast tackar 
jag nej till olika er-
bjudanden, men det 
här verkade kul. Jag 
tycker alltid att det är 
roligt att komma med i 
projekt där det finns en 
massa människor som jobbar på ett bra sätt. Och 
jag har tyckt om att vara med de här människorna, 
just för deras proffsighets skull, det har flutit på 
väldigt bra. Sådant gillar jag. Det var jätteroligt att 
vara med.

På sidorna 8–9 kan du läsa mer om NO-tv  
och hur vi har gjort ett program om abstrakta 
ämnen lite mer lustfyllt och lite mer glittrigt.

Tv-program eller klipp 
du kan titta på

Radio- eller poddprogram 
du kan lyssna på 

Programmet finns även 
med syntolkning 

Programmet finns även med 
teckenspråkstolkning
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Tidsakuten
Välkommen till Tidsakuten där Deci från Livet i Matte-
landet tar emot alla som råkat ut för akuta klock- och 
tidsproblem.

 F-3, matematik, klockan, 10 x 5 min, 
 premiär hösten 2019

Hej där 
Frida Hallgren
...skådespelare och ett av två nya 
ansikten i senaste säsongen av Livet  
i Mattelandet.

Vad har varit roligast med att vara med i serien?
– Det roligaste för mig var att inte vara fast i en 
könsroll, utan att bara få vara "Tjuven", "Kaptenen" 
eller "Professorn" och skapa karaktärer på ett sätt 
som jag gjorde på roliga timmen i skolan när jag 
var liten. Lustfyllt och utan några pekpinnar eller 
regler. Till exempel var det lite oklart i manuset 
huruvida tjuven Conni var man eller kvinna och vi 
lyckades, med ett undantag, få bort alla ställen 
där det stod ”hon” och sa bara Conni för att kunna 
hålla det lite öppet. En annan rolig sak var när vi 
spelade in alla sång- och dansnummer. Det var så 
fruktansvärt varmt i studion att Henrik Johansson, 
som svett ades bort i sin sockervaddskostym, fick 
blåsa in kalluft med en hårtork mellan tagningarna 
för att fortsätta orka dansa. Jag har också lärt 
mig matematik bättre, så nu kan jag förklara för 
mina barn på ett bra sätt när jag hjälper dem med 
deras matteläxor. 

Kan du tipsa om något annat UR-program?
– Jag och min 6-åring tycker mycket om att titta 
på Tripp, Trapp, Träd som är en bra blandning av 
saga, sång och dokumentär. Hon är egentligen 
lite för gammal för programmet, för att inte tala 
om mig, men det är det som kännetecknar ett bra 
program – att alla kan titta! 

Livet i Mattelandet 2 
Välkommen till landet där bland andra mattepo-
liser, siffertjuvar och räknebagare presenterar de 
fyra räknesättens användning i olika situationer.

   åk 2-3, matematik, 
   12 x 14 min
                              

***
...Livet i Bokstavslandet är UR:s mest 
streamade program. Välj själv hur du vill 
titta på ditt favoritprogram: på datorn, 
telefonen, surfplattan, via Chromecast 
eller på Apple TV (generation 4 och 
framåt)! 

Med lim, glasspinnar och en sax kan du göra  
en rutschkana till din hamster:
• Klipp bort kanten på tre breda, eller flera smala 

glasspinnar så att de blir lika långa. 
• Limma ihop dem med långsidorna mot varandra. 
• ”Fäst” på baksidan genom att klippa till några korta 

bitar som limmas på tvären, jämt utspritt över kanan. 
• Kanten på kanan består av en glasspinne på varje  

sida som klippts av till rätt längd och limmats fast.

Vill du veta hur du bygger resten av rutschkanan och 
hamstertivolit samt få fler tips på vad du kan göra med 
dina elever? Gå in på urplay.se, där de flesta av våra pro-
gram har lärarhandledningar och arbetsblad. 

Exemplet ovan är taget ur lärarhandledningen till 
Makeriet, en serie i åtta delar där eleverna lär sig 
om programmering, teknik och kreativt skapande.  

F–3

Bygg en rutschkana till ditt

hamstertivoli
Gillar!

Tisdagskollen
Barn från hela landet delar med sig av sina intres-
sen och kunskaper. Jonas Leksell och lyssnaren 
får bland annat lära sig om 1700-talet, berg och 
dalbanor, lödning och konståkning.

 F-3, alla ämnen, 
 22 x 6 min

Kul fakta
Ny serie som bygger på faktaböcker om upptäckter  
och äventyr, där innehållet presenteras med hjälp av 
skådespelare och ljudeffekter.

 F-3, NO, svenska och historia, 7 x 12 min och som  
 kortare klipp 17 x 3-6 min, premiär hösten 2019  

Pick a Colour 1 och 2
Programmen ger en lustfylld och lärorik dusch i det 
engelska språket.

 F-3, lätt engelska, 
 20 x ca 15 min

Foto: Micke Grönberg/SR Foto: Staffan Övgård/Patrik Sthlm/UR

Fo
to

: P
at

rik
 S

th
lm

/U
R

Fo
to

: J
oh

an
 B

er
gm

ar
k/

UR

10 11 



Hej där 
Musse Hasselvall
...även känd som PK-mannen!

Vilka frågor i programmet har du brottats 
mest med? 
– Att hantera att göra fel och att acceptera att 
det inte är så lätt att vara schysst, bra och duk-
tig hela tiden. Att det finns saker som jag inte 
riktigt kan sätta mig in i, vilket gör att jag ibland 
måste gå tillbaka och rätta till i efterhand. Min 
största lärdom är bilden av mig själv helt enkelt. 
Det är inte vad jag har för åsikter eller vad jag 
säger utan vad jag gör som spelar roll. 

Har du några tips för att inte bli golvad av 
normkritisk utmattning när man försöker göra 
rätt hela tiden? 
– Det som är svårt är att ta emot kritiken man 
får när man har råkat kränka någon annan, 
men det finns ett enkelt knep. Nämligen att inte 
bli kränkt för att man har råkat kränka någon 
annan. Så när du, förhoppningsvis av misstag 
eller av okunskap, utsätter någon för diskri-
minering, bli inte förnärmad när någon 
säger ifrån. Då riskerar du att missa ett 
tillfälle att lära dig något. 

Vad har varit roligast med projektet? 
– Det var otroligt lustfyllt att jobba med PK- 
mannen. Att jobba med manus tillsammans 
med människor som regelbundet utsätts för 
diskriminering och som fick en möjlighet att 
säga saker de oftast inte får tillfälle att göra i tv.

PK-mannen säsong 2
Serien används i skolans arbete med värde-
grund, och för att främja alla individers lika 
värde och lika rättigheter.

   7-9, gymnasieskola, 
   5 x 15 min

7-9 och gymnasiet

Det är med stor glädje som vi kan tillkännage 
förlovningen mellan UR Skola och UR Play!

I mångas ögon är dessa tu en ”match made in heaven” och  
nu tar de äntligen sina första steg tillsammans på en  

bubblande resa mot en gemensam plattform. 

Den lyckliga föreningen hittar du på:

urplay.se

Love is in the air

Foto: Haben Solomon/UR18 19 



Ring lärarcoachen 
Poddserie för dig som är ny lärare där certifierade 
lärarcoachen Annica Gärdin stöttar, lyssnar och ger 
värdefulla råd. 

 12 X 25 min. Publiceras löpande på urplay.se 
 och där poddar finns

Lärarfortbildning och för dig som är ny lärare

MEST FÖR DIG SOM ÄR NY LÄRARE! • MEST FÖR DIG SOM ÄR NY LÄRARE! • MEST FÖR DIG SOM ÄR NY LÄRARE! • MEST FÖR DIG SOM ÄR NY LÄRARE! • MEST FÖR DIG SOM ÄR NY LÄRARE! • MEST FÖR D

En ny lärares dagbok
Tre nyutexaminerade 
lärare dokumenterar sin 
första tid i yrket i form av 
korta kärnfulla videodag-
böcker. Vi rör oss i sko-
lans värld men även i våra 
nya lärares privata miljöer; 
lättnad och ångest, prov 
och rättning, idétorka 
och lektionsupplägg. 
Instagram: UR Lärare 

Lärlabbet	
Lärlabbet	kommer	under	

hösten	2019	att	ha	flera	av	sina	
program	riktade	speciellt	till	nya	

lärare.	De	kommer	att	handla	om	de	
särskilda	utmaningar	som	man	möter	

när	man	är	ny	i	lärarjobbet.	
Håll	utkik	på	UR	Play!

Vi har samlat ett drömlag av erfarna, verksamma lärare som delar med sig av sina bästa 
lösningar och tips genom sina vloggar. På våra sociala kanaler kommer de att vara med dig 
som är ny lärare, från planeringen inför terminen ända fram till skol avslutningen, och stötta 
dig i din lärarvardag. 

Du kommer att kunna ställa dina frågor direkt till lärarmentorerna i kommentarsfälten på vårt 
Instagramkonto UR Lärare och på vår Facebooksida. De finns där för dig, så tveka inte att be 
om hjälp eller bolla olika lärarfrågor.  

Möt våra fem lärarmentorer: Martin Fernström, 
Lotta Bohlin, Sanna Löfgren, Sophie Hedberg och 
Caroline Hanneberg! 

Att vara 
lärare är en 
LAGSPORT

***
…vi	har	en	ny	samlingssida	med	
syftet	att	stötta	dig	som	är	ny	
lärare	under	dina	första	år	i	yrket:	
ur.se/nyalärare

Här hittar du korta klipp och råd som 
besvarar utmaningar kopplat till en ny 
lärares årshjul med teman som: 

•	förberedelser	
•	planering	
•	relationer	
•	ledarskap	
•	stress
•	betyg	och	bedömning	

Har du några önskemål, tips eller tankar 
till oss som jobbar med samlingssidan? 
Mejla gärna till nyalarare@ur.se

Verktygslåda för nya lärare 
•	 Hur	hanterar	jag	en	konflikt	med	
 en elev?
 
• Hur blir jag en bra ledare? 

• Hur jobbar jag med nyanlända  
 i klassrummet? 

Vi har skapat en verktygslåda där vi samlat ett 
antal användbara klipp som kan hjälpa dig i ditt 
första år som lärare. Med hjälp av olika forskare 
och experter kan du genom de korta klippen på 
ett enkelt sätt ta till dig information som under-
lättar och stöttar din vardag. 

Klippen hittar du i våra sociala kanaler och på 
vår nya samlingssida: ur.se/nyalärare 
8 x 2,5 min 

SPECIAL

Lärarmentorerna
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Ny i Sverige

Bästa babblet 
Om hur vi kommunicerar muntligt i olika sammanhang 
och hur vi förstår, eller missförstår varandra beroende 
på vilka ord vi väljer. 

 7-9, svenska som andraspråk och sfi,  
 6 x 15 min

Moderna spökhistorier – svenska som 
andraspråk
Läskiga och roliga berättelser om ungdomar som  
träffar på oförklarliga ting.

 4-6, svenska som andraspråk och sfi, 
 9 x 10 min

Läs-med-sagor 
Animerade sagor med text som man kan läsa samtidigt 
som man lyssnar och tittar. Programmen är tänkta som 
hjälp för barn som gör sina första försök att läsa och 
känna igen bokstäverna.

 F-3, svenska, 
 10 x 10-15 min 

Svenska med Mahmoud Bitar
Mahmoud ska med hjälp av sin kompis Simon lära sig 
svenska genom att göra olika vardagliga aktiviteter 
som att fika, köpa kläder eller att handla på ett apotek. 

 Gymnasieskola, svenska som andraspråk 
 och sfi, 29 x 1-3 min

SOS – skolan och Sverige
En serie om att börja skolan i ett nytt land där man 
talar ett nytt språk, om processens utmaningar och hur 
föräldrar på bästa sätt kan hjälpa sina barn.

 Allmänbildande, samhällskunskap, 
 svenska som andraspråk och sfi, 8 x 30 min
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Klippen	på	
Hej hej Sverige! gör	vi	för	b

land	annat	

nyanlända,
	SFI,	studief

örbunden	

och	univers
iteten.	

Hej hej Sverige!
***...den	nya	funktionen	Språkplay, 

som	du	hittar	på	ur.se/språkplay,	
har	språkstöd	för	18	olika	språk,	
däribland	arabiska,	somaliska,	

spanska	och	tigrinja.

Dobro,	zar	ne?
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