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Lärarhandledning – Zero betyder noll (som i nolla)

Inledning:
Hur vet man om man är mobbad?
Den här boken handlar om sociala relationer i skolan, eller kanske mer om de osociala relationerna som 
ofta försiggår där lärarna inte ser. Även en uppmärksam lärare, som Charlotte i den här berättelsen, kan 
missa enskilda händelser, säga saker som ibland kan uppfattas fel eller helt enkelt bli ljugen för vid kon-
frontationsförsök.

Handling:
Penny är snart 13 år och går i årskurs 6. På rasterna håller hon sig gärna för sig själv, men hon påpekar 
ofta att hon inte är mobbad. För mobbad, det är vad Edith, en tjej i parallellklassen, är, enligt de andra 
eleverna i skolan. Penny hör inte samma saker om sig som hon hör om Edith. Fast ibland ifrågasätter 
hon ändå vad det är hon faktiskt hör bland klasskompisarna. Det tisslas och tasslas en hel del, framför 
allt när inte lärarna hör. Vad är egentligen mobbning och hur vet man om man är mobbad?

Målgrupp:
Boken är främst tänkt att passa elever i årkurs 5–6, samt lärare och lärarstudenter som utbildar sig till att 
jobba inom samma åldrar. Men självfallet går det även bra att läsa den högt för yngre åldrar och disku-
tera relevanta delar ur boken. 

Hur är handledningen tänkt att användas?
I den här lärarhandledningen finns kopplingar till Skolverkets läroplan från 2011, Lgr 11, med koppling-
ar till det centrala innehållet i ämnet svenska för årskurs 4-6. Det finns några lektionsförslag samt tips 
och förslag på diskussionsfrågor. I slutet finns även ett fördjupat frågeschema som kan passa för läsvana 
elever eller till lärare när de pratar om boken sinsemellan samt för lärarstudenter. Även där är ni förstås 
fria att ha diskussionsfrågorna som underlag och fundera och reflektera kring boken själva. 

Syfte med boken: 
Syftet med boken är att lyfta frågor om indirekt mobbning. Att synliggöra de osynliga och belysa makthi-
erarkier som kan förekomma på skolgårdar. De som inte är längst ner i dessa hierarkier har en förmåga 
att, liksom Penny, tänka; ”jag är inte mobbad, det finns de som har det värre”. Som en slags försvarsme-
kanism. En jämförelse mellan den som är på botten och en själv. Med den här boken öppnas diskussio-
nen att det inte bara är de som är längst ner på stegen som är ensamma. Ibland kan det till och med vara 
så att det är de som är högre upp som är mest ensamma. De som inte syns.
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Skolans uppdrag och värdegrund:
Elever i den svenska skolan har rätt att vara sig själva och finna sin egen identitet. De ska dessutom res-
pektera varandra och lära sig förstå alla människors lika värde. Det kan tyckas vara en självklarhet och är 
något som alla inom det svenska skolväsendet ska agera utifrån om man ser på det utifrån följande stycke i 
läroplanen:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska 
gestalta och förmedla. […] Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr 11 kap 1).

Varje skola ska dessutom aktivt arbeta förebyggande mot alla typer av diskriminering och trakasserier. 
I läroplanen står det:

”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funk-
tionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motver-
kas.” (Lgr 11 kap 1).

Diskriminering, trakaserier och kränkningar:
2009 gav Skolverket ut en rapport (rapport nr 326) som heter ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, 
elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier”. I denna rapport framkommer 
att särskoleelever ofta känner sig utsatta i skolor där grundskoleelever också går. I boken, Zero betyder noll 
(som i nolla), försöker detta belysas genom till exempel duschscenen i kapitel 2. Den scenen kan uppfattas 
som utpekande, när det framstår som normaliserande att skylla kisslukt i duschen på just särskolans elever. 
Detta är något som jag som författare av denna bok är medveten om. Men om vi inte pratar om hur grund-
skoleelever bör förhålla sig till särskoleelever inom samma skola så kommer vi inte bort från problemet. Vi 
mörkar och således osynliggör. Jag menar inte att peka ut en redan utsatt grupp, utan vill istället belysa ett 
förekommet problem.
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Att jobba med boken utifrån läroplanen i ämnet svenska:
Undervisningen i ämnet svenska ska bland annat ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

Centralt innehåll årkurs 4–6:

•	Läsa och skriva.

•	Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, 
både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

•	 Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 
böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

•	Berättande texter och sakprosatexter.

•	Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser männis-
kors villkor och identitets- och livsfrågor. Se lektionstips 1.

•	Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillba-
kablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. Se lektionstips 2.

•	 Språkbruk.

•	Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning. Se lektionstips 3.

Att jobba med boken utifrån läroplanen i ämnet bild:
Centralt innehåll årkurs 4–6:

•	Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. Se 
lektionstips 4.
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Lektionstips:
Lektionstips 1:
Ämnet svenska:

Ta stöd i diskussionsfrågorna längre bak i denna handledning. 

•	Hur belyser boken frågor om människors villkor och identitets- och livsfrågor?

Lektionstips 2:
Ämnet svenska:

Välj ett kapitel, titta tillsammans med eleverna på olika miljö- och personbeskrivningar. 

•	Vilket budskap har texten?

•	Vilka ord och begrepp har använts för att förmedla olika miljöer och personer? Hade dessa kunnat 
beskrivas annorlunda? Hur?

Lektionstips 3:
Ämnet svenska:

Välj ett kapitel och försök tillsammans med eleverna se vilka värdeord ni kan hitta. 

•	Vilka känslor beskrivs? 

•	Vilka kunskaper bär de olika karaktärerna med sig?
 » Huvudpersonen Penny?
 » Klassläraren Charlotte?
 » Pennys mamma?
 » Skolkompisen Edith?

•	Vad har de för olika åsikter om saker?

Lektionstips 4:
Ämnet bild: 

Låt eleverna måla en miljö-/eller person utifrån boken. Hur ser platsen/personen ut för just dem? Boken 
saknar illustrationer, men om de själva var illustratör till boken hur skulle scenen se ut då? Utgå fram 
samma kapitel som valdes till lektionstips 2.
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Diskussionsfrågor:
Frågor till kapitel 1:

•	Är det barnsligt att leka kurragömma på rasten? Blir man någonsin för stor för att leka? 

•	Penny känner sig instängd på skolgården. Vilka regler har ni på er skola över var man får och inte får 
vara på rasterna? Varför tror du att just de reglerna finns?

•	Varför får inte Edith vara med på kurragömma? Varför tror inte Penny att Iris och Bianca till vara 
med Edith?

•	Varför tror du att Edtih blir retad för sina kläder, när varken Penny eller Iris heller har innekläder 
och Penny faktiskt har begagnade kläder många gånger?

Frågor till kapitel 2:

•	Vad är Instagram? Vad gör man där? Vad är en hashtagg och hur används den? 

•	Varför fnittrar några i klassen under gympauppvärmningen? Är det okej?

•	Varför tror du att Penny tar åt sig av kommentarerna i duschen, trots att hon vet att hon är oskyldig?

•	Är det okej att påpeka att det luktar äckligt i duschen eller någon annanstans i skolan? Vad ska man 
göra om detta problem uppstår, vem ska man prata med?

Frågor till kapitel 3:

•	Varför sitter Penny ensam på förmiddagsrasten? 

•	Läraren Charlotte ignorerar killarna när de skriker rakt ut. Vad betyder det att ignorera? Hur tycker 
du att Charlotte borde göra? 

•	Varför tror du att Penny säger att hon har ont i huvudet när Charlotte frågar varför hon sitter ensam? 
Tror du att Charlotte går på lögnen? Vad borde Charlotte göra om hon fattar att Penny inte talar san-
ning?

•	Borde Penny vara ärlig och säga att hon inte har någon att vara med? Har hon någon att vara med, 
eller är det frivilligt av henne att sitta ensam?

Frågor till kapitel 4:

•	Varför säger Penny till sin mamma att hon brukar vara med Edith trots att hon i själva verket brukar 
sitta själv? Varför är inte Penny med Edith på rasterna?

•	Varför vill inte Penny vinka till klasskompisarna när de sitter på A-lagsbänken på kvällen?

•	Hur sent brukar du vara ute på skolkvällar? Är det coolt att vara ute sent?

•	Får man smygkolla på andras bilder på nätet? Varför skäms i så fall Penny när hon kollar på Ediths 
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systers bilder? (Om du som lärare vet att många i klassen använder t.ex. Instagram – Låt gärna detta 
öppna upp för en diskussion om hur man säkrar sina konton och fördelar respektive nackdelar med 
att ha ett dolt konto).

•	Varför tror du att Bianca la upp bilden på zeroburken? Vad ville hon säga med den? Frågan kan 
besvaras med fyra hörn: 

 » För att de pratade om socker i skolan.
 » För att retas med Penny trots att hon inte har Instagram och inte borde kunna se bilden.
 » För att retas med Penny för att hon tror/vet att Penny kan se hennes bilder.
 » Vet inte/Eget förslag.

Frågor till kapitel 5:

•	Varför ljuger Penny för sin mamma om vad hon ska göra på helgen? 

•	Har du medvetet ljugit för dina föräldrar om din kompissituation?

•	Varför gömmer hon sig för Edith utanför Coop?

•	Har ni någon fritidsgård och brukar du i så fall gå dit? Varför/varför inte? Vad gör man där?

•	Vem gömmer sig Penny för när hon sätter sig i containern?

•	Vad tycker du om att man får betyg i årskurs 6? Är det bra eller dåligt?

•	Tror du att Iris får fler kommentarer än Penny bara för att hon la upp en bild på sina skor på Insta-
gram? Hade det varit någon skillnad om Penny haft Instagram och kunnat lägga upp en bild på sina 
skor istället för att bara ha dem på sig i verkligheten?

Frågor till kapitel 6:

•	Varför vill inte Penny berätta för Edith om containern?

•	Vad är en kurator? Vem får gå dit?

•	Har du råkat ut för att någon var elak mot dig på sociala medier? Vad gjorde du då?

•	Tycker du att det är schysst av Iris och Bianca att sitta och leka med bilder i trädet när Penny letar 
efter dem och tror att de leker kurragömma?

•	Tycker du att det låter som om Penny är mobbad? Varför/varför inte?

Frågor till kapitel 7:

•	Behöver man visa allt man gör och tycker på Instagram (eller andra sociala medier)?

•	Vad tror du att Edith pratar med kuratorn om gällande systern Elise?

•	Varför tror du att Edtih låter bli att komma till container på rasten? Varför tar hon inte med Tyra dit?

•	Måste man alltid ha kalas när man fyller år, eller göra ”något speciellt”? Får man ställa in födelseda-
gen?
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Frågor till kapitel 8:

•	Vid vilken ålder/årskurs tycker du att det är okej att börja sminka sig till skolan?

•	Varför tyckte inte Penny att det var snällt av Mila att fråga om hon gillade schlager?

•	Vad tror du att Bianca och killarna skrattade åt på bussen? Varför tog Penny åt sig?`

•	Är det bra att klassen delar upp sig själva till orienteringen? Varför tror du att Gympa-Kim hade 
delat in dem i par från början?

•	Hur kommer det sig att Bianca och Greta kommer före Iris och Penny till samlingsplatsen, trots att 
Iris och Penny låg bra till och hade en bra tid? Vad tror du?

`
Frågor till kapitel 9:

•	På vilket sätt tycker du att skolans hade kunnat jobba för att få särskoleeleverna att känna sig mer 
involverade i den vanliga skolan? Tror du att läsa tillsammans är ett bra sätt?

•	Varför börjar Penny och Edith vara i containern igen?

•	Har du ätit någon lyckokaka någon gång? Kommer du ihåg vad det stod i din?

•	Vad tror du att texten i Ediths lyckokaka betyder?

Frågor till kapitel 10:

•	Vad tror du har hänt mellan Edith och Tyra? Varför vill inte Edtih gå fram till sina klasskompisar?

•	Hjälper det att byta skola om man är mobbad? 

•	Kan man byta personlighet bara så där?

•	Vad skulle du ha gjort om du ville ha en förändring? Byta skola eller byta personlighet eller något 
helt annat?  
 
Tips: 4 hörn:

 » byta skola
 » byta personlighet
 » eget förslag
 » vet ej

•	Varför vill inte Edtih prata om sin syster?

•	Varför frågar inte Penny rakt ut ifall Edith ljuger om kuratorbesöken?

Frågor till kapitel 11:

•	Brukar ni äta tillsammans i er familj? Varför tror du att Edith inte äter tillsammans med sin pappa?

•	Penny förstår inte vad hon inte får säga till kuratorn Ann om Elise. Förstår du? Vad tror du att det 
handlar om?

•	Penny mår mycket bättre när hon går hem från Edith, trots att hon har trasiga byxor. Vad är det som 
har förändrats? 
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Fördjupningsfrågor:
•	Hur bör du som lärare agera när elever (i boken ofta killarna) skriker rakt ut gång på gång? Tillsägel-

ser hjälper inte, men fungerar Charlottes sätt att ignorera skrikandet bättre?

•	Du anar att en elev i klassen inte mår bra, men när du konfronterar hen neker eleven och skyller på 
andra omständigheter. Bör du gå vidare med dina misstankar eller släppa det? Om gå vidare – hur?

•	Finns det någon kurator på din arbetsplats? Brukar du i så fall uppmuntra dina elever att gå dit? 
Vem/vilka uppmuntras till samtal hos kuratorn? Vem/vilka bör bli uppmärksammade på att kura-
torn existerar? Om ingen kurator finns – finns det någon annan som eleverna kan prata med – vem?

•	Charlotte försöker väcka en diskussion om mobbning i klassen, men samtalet går snabbt över till att 
handla om sociala medier. Penny får sedan veta att detta även hänt i parallellklassen. Hur bör Char-
lotte och hennes kollega lägga upp diskussionen för att lyckas hålla fokus?

•	Om du känner behov av att prata om sociala medier – hur bör du som klasslärare lägga upp samtalet 
om sociala medier, så att det inte spårar ur och handlar om likes-tävlingar? Vad borde Charlotte ha 
gjort i den här situationen?

•	Karaktären Gympa-Kim förekommer i kapitel 2 och 8. Är Kim en manlig eller kvinnlig lärare? 
Observera att Kim aldrig refereras till som varken han, hon eller hen. Finns det något annat i texten 
som pekar åt det ena eller andra könet? Vad? Vem ser du framför dig? Beskriv karaktären!

•	Även om klassen envisas med att de kan dela in sig själva, bör du som lärare tillåta dem det? Hur tror 
du att Kim resonerade i det fallet (orienteringsdagen)? 

•	Tror du att integreringsuppdraget som presenteras gällande särskoleklassen kommer att fungera? 
Varför/varför inte? 

•	Penny förvränger sanningen i sin enkät, men tänk om du som lärare får in en anonym enkät där det 
syns tydligt att du har en elev som inte trivs i klassen, hur ska du då agera? Troligtvis har du dina 
misstankar om vilken elev det gäller, hur påverkar det er relation som lärare och elev? Om du vore i 
Charlottes situation, och redan hade konfronterat eleven, men nu inser att eleven inte varit helt ärlig, 
hur hade du då gått vidare?

•	Om det finns flera parallella klasser i skolan, brukar ni i så fall uppmuntra elever att umgås mellan 
klasserna, på vilka sätt?

Tack för att ni har läst min bok!
//Malin Lundgren

Kontakt: Malin Lundgren | lundgren.mj@gmail.com
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