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Inledning
Lärarhandledningen är uppbyggd på tre olika teman; Vänskap 
& relationer, Makt & möjligheter och Känslor. Varje tema kan bli 
en egen lektion eller så kan du välja olika delar från varje tema 
för att diskutera boken och elevernas tankar kring berättelsen 
om Gabriel. Vissa av övningarna är diskussionsövningar som kan 
göras i små eller stora grupper. Tanke experimenten är tänkta som 
skrivövningar för eleverna att enskilt fundera kring. De går att 
diskutera i grupper senare. Fokus ska ligga på HUR de tänkte och inte 
på rätt eller fel tänk. Sist i handledningen finns också följdfrågor som 
både kopplar till elevernas vardag och till handledningens olika teman.



Vänskap & relationer
Syftet med temat Vänskap & relationer är att medvetandegöra för 
eleverna relationers betydelser för mänskligt välmående. Hur relationer 
påverkas av olika normer, exempelvis könsroller samt vilken möjlighet vi 
har att bygga hälsosamma relationer till andra såväl som till oss själva.

I boken flyttar Gabriels familj från Stockholm till lilla Frösön i Norr
land. Det verkar som att den stora anledningen var Gabriels skol
situation där han blev mobbad och misshandlad av andra pojkar.

DISKUSSIONSFRÅGOR (GRUPP)
 Varför tror ni att Gabriel blir mobbad och misshandlad av Benjamin 
och hans gäng?

 Varför har Gabriel så svårt att försvara Valter medan Måns och Ida 
verkar ha lättare att säga ifrån?

 Är Gabriel snäll mot sig själv lika mycket som han är mot andra?

TANKEEXPERIMENT (ENSKILT)
Tänk om du vaknade imorgon och människor inte längre hade 
förmågan att mobba och att all mobbing försvunnit.

 Vilket skulle vara det första tecknet som gjorde att du förstod  
att något var annorlunda?

 Hade du märkt det på dig själv eller endast på andras beteende?

 När du förstod vad som hade hänt, vad hade du vågat göra  
som du inte gör idag?

FÖLJDFRÅGOR
 Tror ni att killar retas med andra och varandra för att uppfattas  
som taskiga?  
Om inte, varför gör de det?

 Vad kännetecknar vänskap respektive fiendeskap?  
Finns det gemensamma saker mellan dessa två?

 Om du fick göra en lista över regler inom vänskap, hur skulle  
den se ut?

 I vänskap killar emellan, finns det saker som inte får sägas eller visas?



Makt & möjlighet
Syftet med temat är att medvetandegöra för eleverna hur makt 
fungerar inom relationer, både på grupp och individnivå. Att se en 
situation från olika maktperspektiv för att se vilka möjligheter var  
och en av oss har för att påverka situationer. Sådana som vi själva  
är i och situationer som vi ser att andra har hamnat i.

I boken får Gabriel möjligheten att få människor att försvinna genom 
Den svarta bokens magiska kraft. I början får han sin mammas kompis 
Ebba och lärarvikarien att försvinna av misstag, genom att skriva deras 
namn och adress. Så småningom börjar han medvetet skriva olika 
personers namn i Den svarta boken, och slutligen skriver han sitt eget 
namn och försvinner.

DISKUSSIONSFRÅGOR (GRUPP)
 Varför började Gabriel använda bokens makt när han förstod den?  
(I vilket syfte?)

 Fanns det några gemensamma drag hos de som drabbats av bokens 
effekter? Mamma som glömt sin kompis Ebba, Jens föräldrar som  
inte längre har ett barn och Ida som glömt sin pojkvän Måns?

TANKEEXPERIMENT (ENSKILT)
Om du hade makten som Gabriel har genom boken, att få någon  
att försvinna:

 Skulle du våga använda den: ja eller nej? Varför?

 Om ja, Finns det någon person med makt idag vars namn du skulle 
skriva i boken? (politiker, artist e.d.) Varför?

 Vilka effekter skulle det få för andra om du använde den makten?

FÖLJDFRÅGOR
 Vilka typer av makt finns det och hur märks den? 
(ex. ålder, kön, ekonomi, kroppsfunktion)

 Varför har män mest makt i samhället? 

 Hur kan vi välja att använda makt till något som är gott  
för alla vi möter? (känner du någon som gör så?)



Känslor
Syftet med temat är att medvetandegöra vilka känslor som kan uppstå 
i olika situationer och vilket känslomässigt utrymme man har beroende 
på kön, ålder eller social status.

I boken beskrivs ofta hur Gabriel känner i olika situationer. Både när 
han blir utsatt för våld av Benjamin och hans kompisar i Stockholm men 
också hur han känner sig inför Ida och vad han vill att hon ska känna 
för honom.

DISKUSSIONSFRÅGOR (GRUPP)
 Vilka är de vanligaste känslorna som Gabriel känner?

 Vilka känslor fick Gabriel att börja skriva namnen på killarna  
som varit taskiga mot Valter och honom själv?

 Vilka känslor får honom att slutligen skriva sitt eget namn  
i Den svarta boken?

TANKEEXPERIMENT (ENSKILT)
Om du hade makten att välja att göra dig av med en känsla.  
En du aldrig mer fick känna igen i ditt liv:

 Skulle du välja bort en? Varför om ja eller nej.

 Vilken känsla skulle du välja om du var tvungen att ta bort en?

 Vilken/vilka känslor skulle du aldrig vilja göra dig av med?

FÖLJDFRÅGOR
 Vad fyller känslor för funktion?

 Kan vi styra känslor?

 Är det skillnad på kvinnors och mäns känslor?



Länktips
Tips på mer läsning i ämnet normer, makt och killfrågor:

ORGANISATIONEN MÄN
www.mfj.se/mvp

www.mfj.se/brytnormer

www.mfj.se/stottakillar

DOKUMENTÄRER
Leslie Brinner: www.doclounge.se/Lesliekampanj
The Mask You Live In: www.youtube.com/watch?v=hc45ptHMxo

VIDEOKLIPP & KAMPANJER
Mentor, Killfällan: www.mentor.se/killfallan/

Expanding Masculinity: www.youtube.com/watch?v=Xe0Nh5tn6s8&t=95s

#DearDaddy: www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30

METODMATERIAL FÖR ATT ARBETA MOT VÅLD OCH MED SAMTYCKE OCH NORMER
VILL DU: www.rfsu.se/sexochrelationer/forpedagogerochyrkesverksamma/rfsumaterial/villdu

www.machofabriken.se

FAKTA
www.skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/manochjamstalldhet.7914.html

TILL KILLARNA
www.killfragor.se
www.umo.se 


