
Lärarhandledning

av Ann Fagerberg



s. 3 Läroplanen 2011

s. 4 Kursplan svenska

s. 4 Kursplan samhällskunskap

s. 5 Kursplan bild

s. 5 Uppgifter att arbeta med   
 tillsammas som klass 

s. 7 Diskussionsuppgifter

s. 8 Enskilda uppgifter

s. 8 Skriv en bokrecension   

 eller dikt

s. 9 Fler förslag

Innehåll:



Lärarhandledning – Sam och hemligheten

Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan och ämnena svenska, sam-
hällskunskap och bild ligger till grund för denna handledning. Läroplanerna i sin 
helhet hittar ni på Skolverkets hemsida. Där hittar ni även centralt innehåll gäl-
lande kursplanerna för årskurs 1-3, som är de årskurser lärarhandledningen främst 
vänder sig till. Du väljer själv om du som pedagog arbetar med lärarhandledningen 
i sin helhet eller med utvalda delar.

Handledningen går självklart bra att använda i andra sammanhang än i skolan.

Läroplanen 2011

I kapitel 2 Läroplan 2011 står att läsa:

Mål

SKOLANS MÅL ÄR ATT VARJE ELEV

•	Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska vär-
deringar samt om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter,

•	respekterar andra människors egenvärde,

•	tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 
samt medverkar till att hjälpa andra människor,

•	kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen […].

Riktlinjer

ALLA SOM ARBETAR I SKOLAN SKA

•	medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

•	i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,

•	aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 
grupper, och

•	visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från 
ett demokratiskt förhållningssätt.
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KURSPLAN SVENSKA

Kursplanen kan läsas i sin helhet på skolverket.se, här nedan en sammanfattning. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att utveckla sin förmåga att:

•	Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

•	Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•	Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

•	Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

•	Söka information från olika källor och värdera dessa.

KURSPLAN SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplanen kan läsas i sin helhet på skolverket.se, här nedan kan ni läsa samman-
fattningen.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

•	reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

•	analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur 
olika perspektiv

•	analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 
modeller

•	uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor 
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

•	söka information om samhället från medier, internet och andra källor och 
värdera deras relevans och trovärdighet

•	reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser.
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KURSPLAN BILD

Kursplanen kan läsas i sin helhet på skolverket.se, här nedan kan ni läsa samman-
fattningen.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att: 

•	kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

•	skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt 
med olika material,

•	undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

•	analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

UPPGIFTER ATT ARBETA MED TILLSAMMANS SOM KLASS

•	Vad kan en bra hemlighet vara? Diskutera och gör en lista eller en tankekarta 
tillsammans.

•	Vad kan en dålig hemlighet vara? Gör en lista eller tankekarta över dåliga 
hemligheter. Du som pedagog ser till att vissa saker kommer med:

 � Om en vuxen är elak mot dig och gör dumma saker som gör dig rädd, 
ledsen, orolig, arg.

 � Om du upplever våld hemma, till exempel att de vuxna slåss, eller att de 
vuxna slår, puttar, luggar, eller på annat sätt gör dig och/eller syskon illa.

 � Om man känner sig rädd hemma eller på något annat ställe.

 � Om någon gör något mot en som inte känns ok.

 � Om föräldrarna eller andra vuxna hemma dricker så mycket alkohol så att 
de blir fulla och det känns obehagligt/läskigt för dig som barn.

 � Om du får veta något och blir hotad att inte berätta.

 � Om en kompis berättar något/gjort något som gör dig orolig, rädd, 
ledsen. Eller om man fått veta att en kompis inte har det bra hemma och 
säger att du inte får berätta men du kan inte själv hjälpa kompisen.

 � Om du eller någon du känner mår väldigt dåligt och är väldigt ledsen 
men ingen vet.

 � Om du är med om något obehagligt på nätet/sociala medier. Exempelvis 
att någon ber dig skicka bilder (nakenbilder eller andra liknande bilder) 
eller ber dig göra saker som du inte vill och/eller hotar dig på olika sätt.
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•	Hur kan det kännas när man är ledsen?

•	 Vad kan man vara ledsen över?

•	Hur kan man trösta någon som är ledsen?

•	Hur kan det kännas när man är arg?

•	Gör en lista tillsammans med alla tips på vad man själv kan göra för att det 
ska kännas bättre när man är arg och när man är ledsen?

•	Vilka trygga vuxna finns som man kan prata med om man är arg, ledsen, oro-
lig, rädd, behöver hjälp med något?

•	Var kan man som barn få hjälp när man av olika anledningar inte mår bra el-
ler inte har det bra hemma? Du som pedagog kan ta upp: socialtjänsten, BUP, 
BRIS, psykolog, skolkurator, skolsköterska och liknande.

•	Vi får inte veta så mycket om Sams och Aminas familjer. Hur tror du att Sams 
familj ser ut? Vem/vilka bor han med? Vem/vilka bor Amina med?

 � Prata med klassen om att familjer kan se väldigt olika ut, att ens viktiga 
vuxna kan vara olika för olika barn. Att man kan bli och vara familj på 
olika sätt.

•	Ibland kan man likna känslor med något för att beskriva hur det känns.  
Exempelvis: Fjärilar i magen när man är pirrig och förväntansfull. En klump i 
magen när man är orolig och rädd. Kan ni komma på fler? Skriv ner förslag ni 
kommer på och gör illustrationer till.

•	Rita hur du tror att en bra hemlighet kan kännas.

•	Rita hur du tror att en dålig hemlighet kan kännas.

•	Matilda, Leo och Hugo gör dumma saker i boken. De förstör skolan, de hotar 
och är elaka mot andra elever. 

 � Har ni regler i skolan för hur man ska vara mot varandra? Vilka är de i så 
fall?

 � Hur är man en schysst kompis/klasskompis/skolkompis?

 � Om någon gör något liknande det som Matilda och hennes kompisar gör i 
boken, vad kan man göra då för att sätta stopp?

 � Om någon blir retad eller är utanför och inte får vara med och leka vad 
kan hen göra då? Vad kan de runtom göra?

 � Hur arbetar er skola mot kränkningar och mobbning?
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DISKUSSIONSUPPGIFTER

•	Abdi har fått veta att hans kompis inte har det bra hemma. Han har hört kom-
pisens föräldrar bråka när han lekte hemma hos kompisen. Nu har kompisen 
också berättat att hans föräldrar ibland slår honom. Kompisen vill inte att 
Abdi ska berätta för någon. Vad ska Abdi göra? 
 
Låt barnen själva komma med förslag, diskutera ihop med barnen och se till att 
få fram:

 � En dålig hemlighet får man alltid berätta. Abdi behöver berätta för en 
trygg vuxen så att kompisen kan få hjälp.

 � Vilka trygga vuxna som Abdi skulle kunna prata med.

 � Man får inte slå barn. Det står tydligt både i svensk lag och i Barnkonven-
tionen. Kompisen behöver få hjälp.

•	Emmas mamma har varit väldigt ledsen under en längre tid. Hon ligger mest i 
sängen och vissa dagar orkar hon inte ens laga mat till Emma. Emma är orolig 
för sin mamma och känner sig ensam. Mamma behöver nog hjälp. Vad ska 
Emma göra? Vilka vuxna skulle Emma kunna prata med så att mamma och 
även Emma kan få hjälp? 
 
Låt barnen själva komma med förslag, diskutera ihop med barnen och se till att 
få fram:

 � Att alla kan vara ledsna men att ibland blir man så ledsen och trött så att 
man behöver hjälp och det kan man få av läkare/psykolog.

 � Emma kan berätta för en trygg vuxen, någon i släkten, i skolan, en kompis 
förälder eller liknande så att mamma kan få hjälp och även Emma.

•	Noa blir retad i skolan. Några i klassen kallar honom taskiga saker och han 
får inte vara med och leka. De andra passar på att vara elaka när de vuxna 
inte ser. Noa är ledsen och orolig varje dag när han går till skolan. Hemma 
får ingen veta något. Hans föräldrar skulle bli så oroliga och ledsna om de 
fick veta. Klara går i samma klass som Noa och ser att han är ensam och blir 
retad. Hon tycker det är jobbigt att se. Klara tycker Noa är snäll. Klara vill att 
de andra ska sluta vara elaka. Vad kan Noa göra? Vad kan Klara göra? Vad kan 
andra i klassen/skolan göra? 
 
Låt barnen själva komma med förslag, diskutera ihop med barnen och se till att 
få fram:

 � Utgå från det ni eventuellt redan diskuterat om hur ni arbetar på er skola 
för att motverka kränkningar och mobbning. Hur ni arbetar för att alla 
barn ska känna sig trygga och inkluderade.
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ENSKILDA UPPGIFTER

Låt barnen skriva dessa uppgifter enskilt. Förklara att det är en chans för dig som 
lärare att få veta mer om barnen och en chans för barnen att berätta om något 
känns jobbigt. Kom ihåg att det är väldigt viktigt att våga fånga upp de eventuella 
svar som visar att ett barn inte mår bra eller far illa. Har ni tillgång till skolkurator 
så arbeta gärna ihop med hen både inför detta moment och om ni får in berättelser 
från barn som behöver tas om hand om. Se till att inte lova barnen att ni inte kom-
mer berätta vidare. Berättar ett barn om saker som gör att ni får en oro för barnet, 
exempelvis när det gäller hemförhållanden så har all personal inom skolan en 
skyldighet att hjälpa barnet vidare i form av en orosanmälan till socialtjänsten.

•	Alla barn behöver trygga vuxna kring sig. Vilka vuxna känner du dig trygg 
med?

•	Vilka vuxna kan du prata med när du känner dig rädd, ledsen, orolig, arg eller 
behöver hjälp?

•	Finns det något som gör dig rädd, arg, orolig eller ledsen?

Det blir självklart viktigt att fånga upp eventuella saker som kommer upp enskilt 
med barnen och om barnen behöver hjälp se till att hjälpa dem vidare.

SKRIV EN BOKRECENSION ELLER DIKT

Du kan utgå ifrån frågorna här när du skriver din recension:

•	Vad handlar boken om?

•	Vem är huvudpersonen?

•	Vilka andra viktiga personer är också med?

•	Vad tror du att boken vill förmedla/säga?

•	Vad tyckte du om boken? Varför?

•	Hur många stjärnor av fem möjliga ger du boken?

Skriv en dikt på temat:

•	Dåliga hemligheter

•	Bra hemligheter

•	Vänskap
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FLER FÖRSLAG PÅ HUR ARBETA VIDARE MED TEXTEN

•	Skriv fyra frågor som du inte har fått svar på i berättelsen.

•	Välj ut en sida och läs högt för en klasskompis

•	Skriv en fråga till författaren, se mailadress nedan. 

Jag blir självklart väldigt glad över att få ta del av både dikter, recensioner, bilder 
med mera som ni har gjort. Jag kan också försöka svara på eventuella frågor som 
ni har. 

Lycka till!

/Ann 

Kontakt: 
Ann Fagerberg Embretsén  |   ann.fagerbergembretsen@gmail.com


