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Allmänt om att prata  
om boken
Ska det kännas så här? och andra svåra frågor tar upp tio kluriga frågor 
som många kan fundera på men som inte alltid har direkta svar eller 
lösningar. De är tankeväckande och intressanta att diskutera. En del av 
frågorna rör dock ganska känsliga ämnen. Det är därför viktigt  
att tänka igenom hur du kan förbereda dig innan ni pratar om boken  
i klassrummet. 

HUR DU SOM LÄRARE KAN FÖRBEREDA DIG 
Som lärare är du en av de viktigaste vuxna många barn möter i sitt 
liv. När ni pratar om svåra ämnen finns det alltid en möjlighet att 
det ni pratar om kan väcka tankar eller frågor hos en elev som hen 
sedan vänder sig till dig för att få hjälp med. Därför är det bra att ha 
tänkt igenom några olika saker för att du ska känna dig så förberedd 
som möjligt. Trots detta inledande allvar – var inte rädd för att jobba 
med detta område! Du och din klass kommer ha många roliga och 
intressanta samtal om saker som ni kanske inte pratar om så mycket 
till vardags. Och om en elev ber dig om hjälp med något gör du en 
insats som kan bli något hen minns med värme i resten av sitt liv.  
Du är viktig! 

Saker att reflektera över: 
 Vem vänder du dig till om en elev berättar något som oroar 
dig? Hur ser rutinen ut på just din skola? Pratar du med en 
kollega, biträdande rektor eller någon från elevhälsoteamet? 

 Hur ser kulturen respektive rutinerna ut på din arbetsplats  
– vad ”förväntas” ni pedagoger kunna hantera på egen hand  
och när ska någon annan kopplas in? 

 Vet du hur du ska göra om du får veta något som är oroande  
och brådskande att ta itu med? Hur ser rutinen ut för en oros
anmälan på din skola? 

 Utöver sådant som är anmälningspliktigt, fundera på var DIN 
gräns går för vad du kan sköta själv? När behöver du hjälp?

 Använd dig gärna av lärarhandledningen för att få input kring  
hur de olika ämnena kan hanteras i klassen. 

 Tänk igenom vilka kapitel som kan trigga vilka elever. Kan till 
exempel kapitlet om att ha det jobbigt hemma vara ångestladdat 
för en viss elev? Vilka är i ”riskzonen” för att antingen råka  
berätta för mycket eller ta illa upp av en diskussion? Hur kan  
du hjälpa dem? 

 Tänk också igenom vilka av kapitlen som skulle kunna vara svåra 
för dig personligen att jobba med och förbered dig lite extra inför 
de diskussionerna. 
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Ramar i klassrummet
Det kan vara bra att sätta upp några ramar eller regler innan man 
börjar prata om de olika ämnena. Här är några exempel på hur du 
kan formulera dig inför gruppen: 
 Det vi pratar om kommer handla om frågor som de flesta kan 
fundera på någon gång i livet. Du kanske känner igen dig i en  
del och vissa saker känner du inte igen alls.  

 Om du vill berätta något om dig själv är det viktigt att det är: 
 1. Något du vill berätta och som känns okej att berätta. 
 2. Att du tror att det kommer kännas okej när du senare tänker 

tillbaka på det du har berättat idag. 
 Du ska inte berätta dina största hemligheter för alla i klassen. 
 Om du börjar tänka på något som känns väldigt jobbigt kan  
du ta upp det med mig senare, då ingen annan hör.  
(Om detta sker är det bra att ha tänkt igenom punkterna kring hur  
du som lärare kan förbereda dig). 

 Ingen får säga något dumt till någon annan.
 Du får säga ”pass” om du inte vill svara på någon fråga. 

Prata igenom punkterna med klassen och kom överens om vad  
som gäller för er! 

Om att använda boken  
i undervisningen 
Boken kan användas på olika lektioner som svenska eller NO, men 
också som underlag för diskussioner på morgonsamlingar, mentorstid 
eller liknande. Diskussionsfrågorna som finns med i alla kapitel kan 
man både ha som grund för muntliga samtal eller använda som 
skrivuppgifter för äldre elever. De kan också omvandlas till någon  
form av arbetsblad för din klass om du bedömer att vissa delar inte är 
så bra att diskutera i helklass. Tänk kryssalternativ, ja/nejfrågor mm. 
Anpassa arbetet efter vad som passar din klass!
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Vad är meningen  
med livet?
SYFTE: 
Få olika syn på och diskutera hur personer kan ha olika bilder av vad 
meningen med livet är. Få möjlighet att träna på att diskutera en fråga 
utan tydligt svar. 

Detta kapitel kan ni lätt koppla ihop med ämnet religion.

FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER: 
 Ta reda på och diskutera hur olika religioner verkar se på vad 
meningen med livet är. 

 Låt barnen leta upp information om olika religionsutövare eller 
filosofer som behandlat frågan kring meningen med livet och 
presentera detta kort för klassen. Ha därefter en diskussion om 
eventuella gemensamma drag i de olika teorierna och vad som 
skiljer dem åt. 

 Fler förslag på diskussionsfrågor: Vad kan göra att folk börjar 
tänka mer på meningen med livet? Om man pratar om meningen 
med livet med någon annan och de säger något som man verkligen 
inte förstår eller håller med om, vad kan man göra då?

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Tycker du att det är viktigt att tänka på meningen med 

livet? Varför tycker du så?
– Vad tror du att meningen med livet är för dig just nu?
– Har du något bra sätt att slappna av på om dina tankar snurrar  

så mycket att det känns jobbigt i huvudet och kroppen? 
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Vem är jag?
SYFTE:  
Få möjlighet att diskutera begreppet identitet och få en ökad förståelse 
kring vad identitet innebär både för en själv och för andra. 

Det här är ett kapitel som man kan jobba med inom bland annat 
ämnet svenska. 

FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER: 
 Skriv upp ordet identitet på tavlan, gå igenom ordets betydelse  
och låt sedan eleverna komma på olika saker som kan vara  
viktiga för någons identitet. 

 Diskutera därefter frågor såsom: Vem är jag när jag är med olika 
personer? Får man vara olika med olika personer? Vad gör man 
om man inte vet vem man är? 

 Förslag på skrivuppgift: Hur tror du att du kommer vara när du  
är 30 år? Hur skiljer det sig från hur du är nu?

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Om du skulle beskriva dig själv med fem ord, vilka ord skulle  

du välja då?
– Hur tror du att dina kompisar skulle beskriva dig? Hur skulle  

din familj beskriva dig?
– När känner du dig allra mest som dig själv?
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Ska det kännas så här? 
SYFTE:  
Förstå mer kring att jobbiga känslor är en del av livet och att de  
alltid går över, men att man ibland behöver hjälp med det. 

Det här kapitlet kan passa in att jobba med på svensklektionen eller  
på mentorstid eller liknande. 

Att prata om de ämnen som tas upp i det här kapitlet kan vara 
känsligt. Du kanske vet om några elever i din klass som har det tufft 
och inte mår bra, försök därför hålla samtalet på en så allmän nivå 
som möjligt. Påminn gärna klassen om en av förhållningsreglerna ni 
pratat om i början – om någon av eleverna börjar tänka på jobbiga 
saker som de kan behöva hjälp med så kan de prata med dig efter 
lektionen. 

FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER: 
 Gå igenom triangeln på sidan 23 om hur tankar, känslor och 
beteende hänger ihop. Gör en triangel med en positiv tanke/känsla/
beteende och därefter en med en negativ tanke/känsla/beteende 
för att tydliggöra hur de påverkar varandra. 

 Ta upp frågan kring vem kan man prata med om man mår 
dåligt. Be eleverna komma med alla förslag de kan komma på  
och skriv upp på tavlan (se också gärna listan på sidan 82).

 Rita upp en figur på tavlan, prata om var olika känslor känns  
i kroppen. Prata om hur det kan kännas på olika sätt och på  
olika ställen för olika personer. 

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– På vilket sätt märker du att du inte mår bra? Känns det på  

något särskilt sätt i din kropp när du är ledsen, orolig eller arg? 
– Vad kan få dig att må bättre när du är ledsen eller orolig?
– Vilken vuxen person kan du prata med när du inte mår bra?  

(se lista på sidan 82)
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Varför kan jag inte  
det här? 
SYFTE:  
Att få möjlighet att prata om att vi är alla är olika och att olikheter  
är något bra. 

Detta kapitel kan vara intressant att diskutera muntligt så att  
eleverna har en möjlighet att höra vad klasskompisarna tänker på. 

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT DISKUTERA: 
 Hur känns det att inte klara något som andra kan?
 Hur känns det att klara något som inte andra kan?
 Hur är man en sjyst kompis mot någon som inte kan det  
man kan? 

 Varför gör man fel ibland? Hur hittar man en lösning om  
man gjort något fel? 

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Vad tycker du att du är riktigt bra på?
– Finns det något du inte klarar av så bra och som då känns 

jobbigt? Hur skulle du kunna göra för att få det att kännas  
mindre jobbigt?

– Om en kompis skulle vara väldigt osäker på något, vad kan  
du säga för att din kompis ändå skulle våga pröva det hen är 
osäker på? 
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Varför får jag inte 
bestämma över allt  
i mitt eget liv? 
SYFTE: 
Att förstå mer kring sina rättigheter som barn, men också få  
möjlighet att fundera över varför man inte får bestämma allt själv. 

Det här kapitlet kan vara intressant att gå igenom i samband med  
att ni jobbar med barnkonventionen vid något tillfälle. 

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT DISKUTERA: 
 Vad får man som barn alltid bestämma över? (Kom gärna  
in på kroppsintegritet här, se material från Rädda Barnen  
om ”Stopp min kropp” för mer underlag.)

 I vilka sammanhang får vuxna bestämma över barn?
 På sidan 37 står det två saker som gör att vuxna får  
bestämma mer: att de har mer erfarenhet och att deras  
hjärnor funkar annorlunda. Vad tänker ni om det? 

 Om man måste lära sig något tråkigt i skolan som man  
verkligen inte vill men som alla vuxna säger att man måste 
kunna, hur kan man göra för att det ska kännas roligare  
att lära sig det? 

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Finns det något du skulle vilja bestämma mer om och som är 

viktigt för dig?
– Finns det något du måste göra som du helst skulle vilja slippa?
– Kan du komma på något som du kan nu, men som kändes 

jättetråkigt att lära sig från början? 
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Vad ska jag göra om jag 
har det jobbigt hemma? 
SYFTE: 
Få möjlighet att fundera över vad som kan fungera bättre och sämre 
i en familj, men framför allt att man ska be om hjälp om man inte har 
det bra hemma. 

Detta kan också vara ett känsligt kapitel att gå igenom. Ett tips är 
därför att låta samtalen utgå från en karaktär i en film eller i en bok 
som har det jobbigt hemma på något sätt. Påminn gärna eleverna  
igen om att de kan prata med dig efter lektionen om de känner oro 
eller vill fråga något. 

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT DISKUTERA: 
 Vad kan syskon bråka om? 
 Vad kan föräldrar och barn bråka om? Utgå från böcker ni har  
läst eller filmer ni har sett. 

 Om man har en kompis som man vet inte har det bra hemma,  
vad kan man göra då?  
(Syftet är att få eleverna att förstå att det alltid är okej att  
berätta för en vuxen.)

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Finns det något hemma som du tycker är jobbigt och som du  

skulle vilja var annorlunda?
– När tycker du att din familj är riktigt jobbig?
– När har du det riktigt bra med din familj? 
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Vad gör jag när det 
krånglar med kompisar? 
SYFTE:  
Diskutera hur en bra kompisrelation är, och hur man kan lösa 
konflikter. 

Det här kapitlet kan ni diskutera i klassen om ni till exempel har  
jobbat med material som ”Bråka smartare” eller har en period då  
ni behöver arbeta ihop gruppen. 

FÖRSLAG PÅ UPPGIFT: 
 Skriv gärna ihop olika exempel på konfliktsituationer och be 
eleverna komma med förslag på hur man skulle kunna lösa dem.  
Ett exempel: 
”Amin och Sam har bestämt att de ska ses en lördag och leka. Amin ringer 
dock till Sam på lördag morgon och säger att han inte kan ses. Senare den 

dagen ser Sam hur Amin är ute och spelar fotboll med någon annan. 
Sam blir väldigt ledsen och är jättearg på Amin på måndagen i skolan,  
så arg att han sätter krokben för Amin när han går förbi i klassrummet.  
Vad tänker ni om vad som har hänt? Kan det finnas någon förklaring till  
att Amin behövde ställa in med Sam och vara med den andra kompisen?  
Vem har gjort fel? Hur kan de lösa det här?”

Här kan man diskutera sånt som att det kan ha blivit någon form  
av missförstånd, att Amin kanske hade lovat en annan kompis att  
ses innan han bestämde något med Sam men glömde att berätta,  
att det ibland är lätt att bli arg när man är ledsen och besviken,  
och så vidare. 

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Vad tycker du är viktigt hos en kompis?
– När kan det vara svårt att hålla sams med en kompis? 
– Hur skulle du göra för att bli sams igen om du hade bråkat  

med kompis? 



11

Varför kan man inte bara 
få må bra hela tiden? 
SYFTE:  
Ge eleverna en möjlighet att diskutera hur man kan göra när det 
händer jobbiga saker i livet, vad som kan göra det lite bättre även  
om man inte kan fixa allt. 

FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER: 
 Gå igenom vad en bra respektive en dålig hemlighet kan 
vara. Diskutera konkreta exempel, hur det känns i kroppen,  
vad man kanske tänker. 

 Vad gör man om man har en dålig hemlighet? (Syftet är att få 
eleverna att förstå att det alltid är okej att berätta för en vuxen.)

 Låt eleverna skriva varsin ”må bralista”, alltså en lista på saker 
som kan få en att bli på lite bättre humör, se exempel på sidan 80.

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Hur kan andra märka på dig att du inte mår bra? Blir du till 

exempel arg, ledsen eller helt tyst?
– Vem kan du prata med om du har det jobbigt? (Om du har svårt  

att komma på någon, titta på listan på sidan 82.)
– Hur kan man börja berätta för en vuxen att man inte mår 

bra? Vad kan man säga?
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Varför är döden så läskig? 
SYFTE: 
Att i ett tryggt sammanhang få prata om ett ämne som alla barn på 
något sätt stöter på i litteratur och i livet, men som man inte pratar  
så mycket om. 

Med tanke på alla elevers olika bakgrund och livshistoria är det bra  
att hålla diskussionen kring det här kapitlet på en allmän nivå så att 
det inte blir belastande för någon elev. Använd dig gärna av litteratur 
och filmer, exempelvis Bröderna Lejonhjärta eller filmerna Upp och Coco.

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT DISKUTERA:
 Vilka olika idéer och tankar om vad som händer efter döden  
visas i olika filmer och böcker? 

 Vilka olika saker kan påverka vad vi tror händer efter döden?

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Vad tror du händer efter döden?
– Har du sett någon film eller läst en bok där döden 

beskrivs? Kommer du ihåg vad du tyckte om det?
– Har du någon fråga om döden som du skulle vilja prata om  

med en vuxen? Vad är det i så fall för fråga? 
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Vad händer i framtiden? 
SYFTE:  
Att få prata om framtiden och hur den både kan te sig oviss och  
läskig men också spännande och rolig. 

Funderingar kring framtiden kan bli aktuella inom alla ämnen.  
Det kan vara när man tittar på Lilla Aktuellt och de pratar om klimat 
krisen eller när man pratar om mer vardagsnära, konkreta saker  
som att byta stadie eller få en ny lärare. 

FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER: 
 Leta upp information om vad folk förr i tiden trodde skulle hända  
i framtiden. Blev något av det sant? (Exempelvis flygande bilar  
eller att vi skulle ha koloniserat rymden nu.) 

 Ibland när man tänker på vissa saker i framtiden, som till  
exempel klimatet, kan det kännas hopplöst, men det brukar  
kännas bättre om man gör något konkret i syfte att förbättra,  
hur litet det än är. Diskutera olika saker med framtiden som kan 
kännas jobbigt och vad man kan göra. Exempelvis: Vara rädd 
för att börja mellanstadiet – intervjua en lärare som jobbar 
på mellanstadiet. Vara orolig för klimatet – skriva brev till 
statsministern, göra en affischkampanj på skolan, och så vidare. 

FRÅGOR FRÅN BOKEN: 
– Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut när du blir vuxen?
– Finns det något du är orolig för när det gäller framtiden?
– Vad ser du extra mycket fram emot när du tänker på framtiden?


