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1.0 Inledning 

Jag har valt att utveckla en produkt för hur man kan jobba med berättelser som 

diskussionsunderlag med inriktning på att motverka mobbing. Min produkt är en möbel som 

används för att levandegöra karaktärerna i en berättelse så att eleverna kan kommunicera med 

varandra genom karaktärerna. Jag använder mig av en berättelse som bland annat handlar om 

mobbing ur ett barns perspektiv, skrivet av en elev på mellanstadiet. Möbeln som är en byrå 

kommer inte att vara bunden till bara den här berättelsen utan ska gå att använda till alla typer 

av berättelser, även elevernas egna. Syftet med min produkt är att den ska fungera som ett 

läromedel för att arbeta främjande mot mobbing med hjälp av högläsning och tillhörande 

uppdrag. Den ska även skapa extra nyfikenhet hos eleverna och främja deras fantasi och 

intresse för att både läsa, skriva och diskutera.  

 

2.0 Min produkt 

2.1 Koncept 

Syftet med mitt arbete är att utforma en produkt för årskurs 1-3 som genom högläsning 

främjar elevers förmåga till att vilja ta avstånd från trakasserier och kränkande behandling 

samt respektera och vilja hjälpa andra människor. Syftet är också att eleverna ska få förståelse 

för att alla har rätt att uttrycka sina egna tankar och åsikter samt att få öva sig på detta genom 

diskussion, arbetet ska också främja elevers läs- och skrivintresse. Detta ska genomföras 

genom att eleverna får lyssna på en berättelse för att sedan diskutera värdegrundsfrågor i form 

av uppdrag som behandlar utanförskap, gemenskap och sociala relationer kopplade till 

berättelsen. De får då öva sig i att diskutera och se saker ur varandras perspektiv och lära sig 

att respektera varandras åsikter och allas rätt att uttrycka sig. Eleverna får hjälpas åt att 

bearbeta berättelsen för att komma fram till en lösning som kan hjälpa personen i berättelsen 

och sedan tillsammans skriva ner vad de kommit fram till och med hjälp av läraren skicka 

tillbaka svaret till karaktärerna i berättelsen.  

För detta har jag har skapat en byrå som jag har valt att kalla för kommunikation- och 

diskussionsmöbeln vilket är tänkt att fungera som en länk mellan eleverna och karaktärerna i 

berättelsen. Karaktärerna skickar med hjälp av läraren uppdrag via byrån till eleverna och 

eleverna löser uppdragen och skickar tillbaka sitt svar via byrån till karaktärerna. Varför jag 

har valt att eleverna ska arbeta med värdegrundsfrågor baserat på högläsning av berättelse och 

diskussion är för att de då får lära sig att se saker ur olika perspektiv. Detta är något som 

Bruun m.fl. (2014) I: Dahlbeck och Lagrell. Red. (2014, s. 52) lyfter fram ” De kan då 

reflektera tillsammans kring vad de gör och tänker, ge varandra respons och få tillfälle att 

erfara att olika tankar och idéer kan utgöra en styrka för gruppen.”. Även Lönn (2014) I: 

Areskoug & Asklund. Red. (2014, s. 126) menar att det är fördelaktigt att arbeta med berättelse ”det 

är i mötet genom berättelsen som det händer saker, när vi vrider och vänder på innehållet, 
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identifierar oss med olika personer och handlingar. Vi ser varann genom berättelsen och våra 

reaktioner, vi berör varann både känslomässigt och intellektuellt. 

 

Då jag har fokuserat mitt arbete på värdegrundsfrågor som behandlar utanförskap, gemenskap 

och sociala relationer har jag valt en berättelse som lyfter dessa frågor ur ett elevnära 

perspektiv på så vis att berättelsen är skriven av ett barn. Utifrån berättelsen har jag sedan 

skapat uppdrag till eleverna i form av brev som anknyter till värdegrundsfrågorna i 

berättelsen. Läraren och eleverna kommer sedan tillsammans att genom interaktion via 

högläsningen och uppdragen att utöka tillbehören för läromedlet med exempelvis egna brev 

och tankar som bygger ut och bygger vidare på berättelsen. Genom att sedan levandegöra 

karaktärerna i berättelsen är tanken att eleverna ska kunna få återkoppling på sitt arbete direkt 

från karaktärerna i berättelsen (via läraren). Detta tror jag triggar elevernas motivation att lösa 

dilemmat eftersom uppdragen då fyller ett syfte för eleverna när de får hjälpa ”någon” som de 

sedan får återkoppling av på hur de lyckades.   

 

2.2 Bakgrund 

Jag har uppmärksammat en brist i befintligt material när jag har varit i kontakt med lärare, 

gjort sökningar på bibliotek och på internet. Det är även något som jag själv har 

uppmärksammat att det saknades under mina egna år i skolan samt nu under utbildningen på 

lärarprogrammet. Dock har jag upptäckt att det finns en hel del litteratur om vikten av att 

arbeta med värdegrundsrelaterade frågor i skolan, bland annat Pihlgren (2012). Demokratiska 

arbetsformer: värdegrundsarbete i skolan och Thornberg & Johansson 

(2014) Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola, men likväl har jag inte 

lyckats hitta några läromedel som hjälper lärare att på ett aktivt sätt lyfta värdegrundsfrågor 

som sociala relationer, utanförskap och gemenskap.  

Läromedlet som jag har utformat är även menat att främja elevernas intresse för berättelse och 

är tänkt att göra eleverna nyfikna på att vilja läsa böcker samt sätta igång deras egen fantasi 

till att själva vilja skriva och berätta. Eriksson Barajas (2012, s. 106) hänvisar ofta till 

Chambers och en av dem saker som hon tar upp när hon pratar om intertextualitet i anslutning 

till Chambers är att ”han menar att genom att föra den utom-textuella världen – vår egen värld 

– till texten så expanderar meningen med livet eller med texten eller kanske t.o.m. båda.”. 

Chambers menar således att vi utvidgar elevernas förståelse för både texten och deras omvärld 

när vi kopplar samman dessa två världar. Idén med mitt läromedel är att på ett 

intresseväckande sätt koppla dessa två världar till varandra för att skapa intressanta och 

meningsfulla diskussioner som ger eleverna förståelse för sin omvärld, sig själva och för 

varandra. Philgren (2012, s. 125) beskriver att ”det främjande arbetet innebär att läraren 

arbetar öppet med relationer på ett genomtänkt sätt. Det handlar bland annat om att bygga upp 

rutiner, regler, ett klassrumsklimat och miljö som minimerar de konflikter som kan leda till 

mobbing.”. På detta sätt är det alltså meningen att läraren ska arbeta främjande med detta 

läromedel.
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3.0 Didaktiska val 

Värdegrunden ska genomsyra hela skolans verksamhet och omtalas flera gånger i Lgr11. 

Bland annat nämns det att ” Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 

de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana.” (Skolverket 2011, s. 8). Vidare beskrivs det också på Skolverket 

(2011, s. 12) under Övergripande mål och riktlinjer att skolan har som mål att varje elev 

”respekterar andra människors egenvärde” ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” och att de ” kan 

leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen”. Mina didaktiska val kopplat till värdegrunden är därför med stöd i 

läroplanen att mitt arbete ska uppmuntra eleverna till att uttrycka sina egna tankar och åsikter 

samt lyssna till och respektera varandra. Detta kommer eleverna att få öva på genom att 

tillsammans diskutera utanförskap, gemenskap och sociala relationer genom händelser som 

läses upp ur berättelsen. På så vis kommer eleverna även att få öva sig i att via berättelsen 

leva sig in i en annan människas situation vilket som sagt är vad Lönn (2014) I: Areskoug & 

Asklund. Red. (2014, s. 126) understryker ”det är i mötet genom berättelsen som det händer 

saker, när vi vrider och vänder på innehållet, identifierar oss med olika personer och 

handlingar. Vi ser varann genom berättelsen och våra reaktioner, vi berör varann både 

känslomässigt och intellektuellt.”. Eleverna får där också chansen att tillsammans komma på 

en eller flera lösningar som hjälper personen i berättelsen. På så sätt utvecklar eleverna sin 

förmåga att vilja hjälpa andra. 

Mitt arbete omfattar även många av svenskämnets kriterier, bland annat framhåller Lgr11 att 

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så 

att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 

syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket 

för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa 

och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” (Skolverket 2011, s. 222) Kursplan i 

Svenska årskurs 1. Eleverna får öva sin förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt 

genom att föra gemensamma diskussioner och tillsammans eller själva uttrycka sig skriftligt 

och bearbeta berättelsen under de olika uppdragen. Det är viktigt att eleverna får reflektera 

tillsammans då till exempel Bruun m.fl. (2014) I: Dahlbeck och Lagrell. Red. (2014, s. 52) 

lyfter fram att ”De kan då reflektera tillsammans kring vad de gör och tänker, ge varandra 

respons och få tillfälle att erfara att olika tankar och idéer kan utgöra en styrka för gruppen.”. 

Enligt Skolverket (2011, s. 223) centrala innehåll för kursplanen i svenska årskurs 1-3 ska 

även eleverna ges chansen ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”. Så att 

genom att använda högläsning får även eleverna öva sin förmåga att lyssna och återberätta. 

Men genom att låta eleverna vara en del av berättelsen hoppas jag med mitt arbete också 

kunna aktivera elevernas läs- och skrivintresse.  
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4.0 Kontakt med läraren 

För att undersöka vad verksamma lärare tycker saknas i deras klassrum angående läromedel 

för läsning, skrivning och diskussion och vad de skulle vilja ha för hjälpmedel för att lättare 

kunna ta upp värdegrundsfrågor, kontaktade jag en handledare från en av mina VFU-perioder 

för en intervju. För att se mejlet till läraren, se bilaga 1. 

 

4.1 Intervju med två lärare 

 

Efter mejlkontakt med läraren stod det klart att jag fick intervjua hen och att hen kunde vara 

min testperson som sedan kommer att pröva min läromedelsprodukt. Vid dagen för intervjun 

fanns även en annan lärare på plats som ville vara med på intervjun. Då jag ansåg att ju fler 

verksamma lärare som vill svara på mina frågor desto bättre produkt kan jag skapa och därför 

intervjuade jag dem båda. Innan jag genomförde den här intervjun tog jag hänsyn till de 

forskningsetiska principernas fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att jag enligt informationskravet först 

informerade respondenterna i vilket syfte jag utför min studie, sedan frågade jag om jag hade 

deras samtycke till att medverka i intervjun enligt samtyckeskravet, därefter informerade jag 

om att jag enligt konfidentialitetskravet kommer att förvara deras personuppgifter på en säker 

plats där endast jag har tillgång till materialet och att deras svar kommer att vara anonyma i 

min rapport och enligt nyttjandekravet så kommer de insamlade uppgifterna från intervjun 

endast att användas för min studie. Enligt Bell (2006, s. 159-163) finns det två 

intervjumetoder – ostrukturerad eller strukturerad. Vidare menar Bell att ”De flesta intervjuer 

som görs under informationsinsamlingsfasen kommer att hamna mellan den helt strukturerade 

och den helt ostrukturerade intervjun. Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om 

det som är viktigt för honom eller henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad av) är 

förstås av stor betydelse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt.” Bell (2006, s. 

162).  Den intervjumetod som användes för min intervju med dessa två lärare var därför en 

halvstrukturerad intervju. Tre stycken rätt omfattande frågor hade förberetts som 

respondenterna fick diskutera ganska fritt kring, men ändå inom ramarna för intervjuns 

struktur. Enligt Bell (2006, s. 159) är det bra att förbereda sig så att alla respondentens svar 

blir ordentligt dokumenterade. Därför spelade jag in den 40 minuter långa intervjun med de 

två lärarna som båda arbetar i årskurs 1. Nedan följer de tre frågor som ställdes under 

intervjun. För att läsa hela intervjun, se bilaga 2. 

1. Vad saknar du för läromedel i klassrummet för att arbeta med läsning, skrivning 

och diskussion? Hur skulle ett sådant läromedel se ut och fungera om ni fick önska? 

 

2. Hur skulle det fungera om ämnet som ska diskuteras är värdegrund och mobbing? 

 

3. Hur skulle sekretären se ut om du fick önska? På vilket sätt skulle du använda den? 
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4.2 Reflektioner, idéer och tips från intervjun 

Intervjun gav mig både ett par tankeställare och många bra tips på hur jag ska utveckla min 

produkt för att den ska bli ett så välfungerande läromedel som möjligt. Bland annat hade jag 

från början tänkt att tillverka en sekretär då jag tyckte att det var en passande möbel eftersom 

den symboliserar skrivning samtidigt som den har lådor där man kan gömma 

uppdragen/breven. Dock fick de två lärarna som intervjuades mig att inse att en sekretär 

kanske inte är den bästa möbeln att använda sig av. De påpekade först att barn av idag inte vet 

vad en sekretär är eftersom man i stort sett numera bara använder skrivbord, sen framhöll de 

att det rent praktiskt kunde bli svårt att få plats med en sekretär i klassrummet på grund av att 

sekretärer ofta är stora och klumpiga, och för det tredje så menade de att det var onödigt att 

lägga ner så mycket tid på att tillverka själva möbeln när det är innehållet och hur den 

används som är det viktigaste. Där av kom vi fram till att de funktioner som behövde finnas i 

möbeln var lådor och lönnfack för att kunna gömma uppdragen/breven och på så vis skapa 

spänning och mystik kring möbeln. 

Därför satt jag mig ner direkt efter intervjun och gjorde en mindmap, se bilaga 3, över de 

viktigaste punkterna som kommit fram ur intervjun och då kom jag fram till att en byrå i 

miniatyrformat måste vara den optimala produkten för mitt ändamål. Det går att få plats med 

många lådor även om man tillverkar en liten byrå, barnen vet vad det är och den är smidigare 

att tillverka än en sekretär. 

 

5.0 Omvärldsanalys 

Inför min produktutvecklingsprocess gjorde jag en enklare omvärldsanalys. Genom bibliotek- 

och internetsökningar samt genom samtal med yrkesverksamma lärare framkom det att 

läromedel som innebär att eleverna aktivt får jobba främjande för att motverka mobbing är 

begränsat. Däremot fann jag att det fanns många högläsningsböcker som behandlar ämnet. 

Exempelvis Alfons Åberg-böckerna eller böckerna om Moa och Mille. I samtal med lärarna 

fick jag även reda på att det finns en tv-serie på ur.se som heter Vara vänner som tar upp 

ämnet. Dock har jag inte lyckats finna något läromedel där eleverna får vara mer aktiva i 

ämnet. När jag sökte efter läromedel som både främjar diskussion, läsning och skrivning 

hittade jag en organisation som kallar sig för Berättarministeriet som består av tre 

skrivarverkstäder som drivs av volontärer i områden med hög arbetslöshet. Det är alltså inget 

läromedel men ändå en organisation som hjälper barn och unga att lära sig skriva och uttrycka 

sig. Vidare när jag pratade med lärarna berättade de att det finns ett fritt tillgängligt läromedel 

som heter Den magiska dörren där syftet är att öva de olika momenten i skrivning samt att 

öka elevernas intresse för att skriva.  

Kontentan av omvärldsanalysen rörande läromedel som främjar diskussion, läsning och 

skrivning var att befintliga läromedel behandlade antingen skrivning eller läsning/högläsning, 

men inget som låter eleverna koppla ihop läsning, diskussion och skrivning. Som blivande 

lärare har jag insett att diskussion, läsning och skrivning har en gemensam nämnare, det vill 

säga att uttrycka sig. Därav bör dessa tre gå att arbeta med parallellt och därför finner jag det 
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förvånande att jag inte har lyckats finna några sådana läromedel. När människor diskuterar 

emotionellt engagerande ämnen uppstår ofta ett starkt behov av att uttrycka de känslor och 

åsikter som framkommer, både muntligt och skriftligt, för att bearbeta vad vi har hört eller 

läst. På Berättarministeriets hemsida står det att ”Alla barn bär på drömmar, idéer, tankar, 

åsikter och erfarenheter. Att uttrycka dem är viktigt. Men lika viktig är känslan att andra 

lyssnar till oss. När omgivningen visar engagemang för våra tankar stärks tilltron på vår egen 

förmåga. Att andra människor vill ta del av våra tankar är också grundläggande för att vi ska 

känna oss delaktiga i samhället.” (Hämtat från http://berattarministeriet.se/om-oss/om-oss den 

8/4 2015). Med mitt arbete vill jag därför lyfta fram vikten av att få uttrycka sig och bli 

lyssnad på genom att skapa ett läromedel som fokuserar på just detta.   

 

6.0 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

En av mina teoretiska utgångspunkter är ett kollektivt lärande. Detta påtalar Bruun, Dubois, 

Lövkvist, Tingstad Lundmark och Westerberg (2014) I: Dahlbeck och Lagrell. Red. (2014, s. 

51):  

På fria Emilia har vi tagit ställning för ett kollektivt lärande, något som 

genomsyrar hela skolans kultur och organisation bland både lever och personal. 

Vi menar att den synen på lärande bygger på en medvetenhet om att vars och 

ens tankar kan vara värdefulla för andra och att vi därför måste våga delge våra 

tankar. Vi måste också vara beredda på att andras tankar kan komma att 

förändra vårt eget sätt att tänka och förstå.  

Detta ställningstagande som härstammar från Reggio Emilia tycker jag bekräftar det som jag 

tidigare nämnt i min rapport om hur viktigt det är att få uttrycka sig i olika former genom att 

interagera med andra barn och sin omgivning. Kåreland (2009) I: Axelsson, Monica & 

Jönsson, Karin (2009, s. 63) menar ”Att språket och litteraturen har stor betydelse för den 

personliga identiteten betonas i både läro- och kursplaner. Där understryks också den roll 

skönlitteratur, film och teater kan ha när det gäller att skapa förståelse för andra.” Det viktiga 

är att när eleverna interagerar med varandra och sin omgivning så reflekterar de och sätter 

därmed ord på sina egna tankar vilket också ger eleverna tillfälle att öva på att uttrycka sig 

men också få en större förståelse för sina medmänniskor.  

Genom att arbeta med kollektivt lärande övar eleverna också sitt samarbete där viktiga 

kompetenser utvecklas för att bli en välfungerande samhällsmedborgare. Bland annat nämner 

Bruun m.fl. (2014) I: Dahlbeck och Lagrell. Red. (2014, s. 52) vidare att:  

Vår strävan att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna reflektera har lett 

till att de ofta jobbar i olika grupper där de får uppgifter som förutsätter 

samarbete. De kan då reflektera tillsammans kring vad de gör och tänker, ge 

varandra respons och få tillfälle att erfara att olika tankar och idéer kan utgöra 

en styrka för gruppen.  

En annan teoretisk utgångspunkt som jag anser vara viktig för min produktutvecklingsprocess 

är något som Eriksson Barajas (2012, s. 118) tar upp:  

http://berattarministeriet.se/om-oss/om-oss%20den%208/4
http://berattarministeriet.se/om-oss/om-oss%20den%208/4
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I läsecirkelträffarna försöker lärarna återkommande överbygga gapet mellan liv 

och text genom att hänvisa till elevernas vardagsliv för att antingen få dem att 

förstå texten (vardagslivslänkar), eller för att visa eleverna hur de kan förstå sitt 

liv bättre genom texten, d.v.s. textlänkar.  

Dessa vardagslivslänkar och textlänkar anser jag vara nyckeln till att skapa både lust att 

diskutera, läsa och skriva. För att genom andras erfarenheter förstår vi oss själva och ju mer vi 

lär oss om oss själva desto bättre förstår vi andra. Därför kan det vara viktigt med högläsning 

eftersom alla får en gemensam utgångspunkt som de kan utgå ifrån för att sedan genom 

diskussion dela med sig av varandras erfarenheter för att tillsammans lösa ett dilemma. Detta 

bekräftar Lönn (2014) I: Areskoug & Asklund. Red. (2014, s. 126): 

De är i mötet genom berättelsen som det händer saker, när vi vrider och vänder 

på innehållet, identifierar oss med olika personer och handlingar. Vi ser varann 

genom berättelsen och våra reaktioner, vi berör varann både känslomässigt och 

intellektuellt.  

Bruun m.fl. (2014) I: Dahlbeck och Lagrell. Red. (2014, s. 52) ger exempel på att man kan 

levandegöra en fantasifigur ”Det var här prinsessan Milly kom in i bilden. Hon var en 

fantasifigur som behövde hjälp med att lösa olika matteproblem och som därför gav varje 

fokusgrupp en matematisk uppgift.”. På samma sätt har jag valt att levandegöra en eller flera 

av karaktärerna i min berättelse. 

 

7.0 Arbetsprocess 

Under arbetets gång har jag varit tvungen att ta ställning till olika val. De områden eller 

didaktiska överväganden som jag har behövt ta ställning till har varit: 

- Vilken är min målgrupp? 

- Hur ska jag avgränsa mig? 

- Varför vill jag använda mig av berättelse/högläsning? 

- Varför vill jag använda just den här berättelsen? 

- Varför vill jag fokusera på värdegrundsfrågor? 

- Varför ett läromedel med fokus på diskussion? 

- Varför blir produkten just en byrå? 

- Hur ska byrån vara utformad? 

 

7.1 Målgrupper 

Målgruppen som min produkt riktar sig till är årskurs 1-3 men med tanke på den berättelse 

som jag har valt ut så passar den för det här tillfället bäst i en årskurs 2 eller 3. Produkten i sig 

fungerar alltså enligt min mening utmärkt för hela lågstadiet så länge man anpassar den 

berättelse man väljer att använda för den årskurs som man ska jobba med. Berättelsen som jag 

använder mig av är skriven av ett barn som blir mobbad i mellanstadiet och det är ur detta 

barns perspektiv som hela berättelsen skildras. Tanken har såklart slagit mig om berättelsen 
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verkligen lämpar sig för barn i lågstadiet när handlingen utspelar sig i slutet av mellanstadiet. 

Men då texten är skriven av ett barn så tror jag att även barnen i de lite yngre åldrarna har lätt 

att ta texten till sig. Handlingen består nämligen av sådant som jag tror att de flesta barn i 

skolan kan känna igen sig i, som att bli retad eller utfryst från gemenskapen, samt att hela 

berättelsen är skriven med mycket fantasi som till exempel spöken och magi. Så av dessa 

anledningar tror jag att berättelsen fungerar mycket bra att använda sig av när man jobbar med 

produkten i årskurs 2 eller 3. Jag tror även att med vissa anpassningar av berättelsen så skulle 

den kunna fungera i en årskurs 1.  

 

7.2 Avgränsning 

Från början var min ambition att skapa en produkt för att arbeta främjande mot mobbing men 

ganska snabbt så insåg jag att produkten även skulle lämpa sig för alla slags diskussioner. När 

jag funderat ytterligare kring produkten insåg jag dessutom att den inte enbart skulle kunna 

fungera för att väcka lusten att diskutera utan att den troligen också skulle väcka intresset för 

läsning och skrivning. 

Avgränsningen som gjorts är följaktligen att fokus vilar på diskussion av värdegrundsfrågor 

med inriktning på sociala relationer, gemenskap och utanförskap men jag har även som mål 

att produkten ska väcka lust att läsa och skriva.  

 

7.2.1 Varför berättelse/högläsning? 

Högläsning av berättelser har valts därför att, som tidigare nämnts i rapporten, så har 

människor lätt att identifiera sig med karaktärer i berättelser. Genom andras berättelser, 

fiktion eller verklighet, lär vi oss mer om oss själva och skapar där med en större förståelse 

för vår omvärld och genom förståelsen kommer respekten för andra människor. Detta lyfts 

fram i delen teoretiska utgångspunkter och bekräftas av Kåreland (2009) I: Axelsson, Monica 

& Jönsson, Karin (2009, s. 63) ”Att språket och litteraturen har stor betydelse för den 

personliga identiteten betonas i både läro- och kursplaner. Där understryks också den roll 

skönlitteratur, film och teater kan ha när det gäller att skapa förståelse för andra.”. Högläsning 

av berättelser är enligt Kåreland därför av stor vikt. Berättelser skapar en gemensam 

utgångspunkt för diskussion där eleverna tar del av händelser i en berättelse som genererar 

tankar och känslor hos eleverna som de sedan delar med varandra. På så vis kan berättelsen 

skapa förståelse för andra människor.    

 

7.2.1.1 Varför Sanna och Ödegården? 

Att jag väljer att använda mig av just berättelsen Sanna och Ödegården är dels för att den är 

lättillgänglig, då det är jag själv som har författat den, och för att den behandlar 

värdegrundsfrågor som sociala relationer, sammanhållning och utanförskap på ett sätt som 
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barn lätt kan ta till sig. Med att barn lätt kan ta till sig berättelsen menar jag att historien som 

utspelar sig i berättelsen är väl sammankopplade med elevnära händelser och barns 

erfarenhetsvärld eftersom berättelsen är skriven av ett barn. Där av tror jag att de flesta barn 

kan relatera till berättelsen vilket är en viktig utgångspunkt för att kunna skapa givande 

diskussioner i klassrummet tillsammans med eleverna.  

 

7.2.2 Varför fokus på värdegrund? 

Att jag valt att fokusera just på värdegrunden är för att det är något som jag genom min 

omvärldsanalys upptäckt verkar finnas ett mycket begränsat utbud av läromedel som 

fokuserar på detta. Visserligen anger Skolverket (2011, s. 7) att värdegrunden ska genomsyra 

hela skolans verksamhet och därmed kan det tyckas motsägelsefullt att utveckla ett läromedel 

med fokus på det. Men jag anser att det ena inte behöver utesluta det andra. Enligt 

omvärldsanalysen framkom det, som tidigare nämnts, att det finns mycket forskning som 

visar på vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor men att det inte finns så många läromedel 

som behandlar det. Av det jag har observerat under mina VFU-perioder så kommer 

värdegrundsfrågorna automatiskt in i undervisningen i och med att det uppstår händelser 

under till exempel raster. På så vis genomsyrar värdegrunden skolan. Men när jag samtalat 

med verksamma lärare, hur de gör för att lyfta värdegrundsfrågor i sitt klassrum, har jag 

förstått på dem att värdegrunden många gånger faller mellan stolarna till förmån för andra 

ämnen. Vidare frågade jag lärarna vad dem själva ansåg att de skulle behöva i sitt klassrum 

för att på ett främjande sätt, lättare kunna arbeta med värdegrunden. Det som de då önskade 

sig är ett läromedel som hjälper läraren att lyfta de värdegrundsfrågor som till exempel tas 

upp i många högläsningsböcker. De menar att det finns många berättelser som behandlar 

värdegrundsfrågor men att det sällan finns några underlag för hur läraren sedan kan arbeta 

vidare med det som lästs.  Därav har jag valt att skapa en produkt som går att använda till att 

arbeta med värdegrunden. 

 

7.2.3 Varför fokus på diskussion? 

Att lägga fokus på diskussion när man arbetar med värdegrundsfrågor är för att jag anser att 

eleverna, som tidigare nämnts, lär sig mer genom ett kollektivt lärande där de får uttrycka sig 

tillsammans med andra och lära av varandras erfarenheter (Bruun m.fl. 2014). ”De är i mötet 

genom berättelsen som det händer saker, när vi vrider och vänder på innehållet, identifierar 

oss med olika personer och handlingar. Vi ser varann genom berättelsen och våra reaktioner, 

vi berör varann både känslomässigt och intellektuellt.” (Lönn, 2014 I: Areskoug & Asklund. 

red. 2014, s. 126). Som Lönn beskriver så ”ser vi varann genom berättelsen och våra 

reaktioner” när vi samtalar om något som gemensamt engagerar oss, och just trakasserier och 

utanförskap är dessutom ett tabubelagt ämne som inte många vill kännas vid. Därför är 

diskussion ett lämpligt sätt att arbeta kring värdegrundsfrågor eftersom eleverna då måste 

samtala om det och får se dessa frågor ur olika perspektiv och kan där med få en större 

förståelse för andra.  
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7.3 Varför en byrå? 

Att jag valde att utveckla en byrå som ett läromedel för att arbeta med diskussion och 

kommunikation är dels för att den har många lådor vilket ur ett praktiskt perspektiv är den 

viktigaste detaljen för att min produkt ska fungera, men också för att barnen vet vad en byrå 

är. Det går också att med relativt enkla medel att utforma den så att den ser gammal ut vilket 

automatiskt skapar en spänning med möbeln då barn ofta tycker att det är spännande med 

gamla saker. En annan fördel med att tillverka en byrå är att den inte är svårare att tillverka i 

litet format än i vanlig storlek vilket är en fördel eftersom jag måste utforma den så att den får 

plats i klassrummet och lätt går att flytta på. Byrån blir också ett nav som skapas i ett socialt 

rum där den ger kontinuitet i undervisningen och på det viset också trygghet för eleverna. För 

att se tillverkningsprocessen av byrån se bilaga 4 och 5.  

8.0 Produkten testas 

8.1 Målgruppsanpassning 

När jag skulle hitta en lärare som kunde testa min produkt tog jag kontakt med min 

handledare från en av mina VFU-perioder och fick då reda på att hon just nu arbetade med en 

årskurs 1. Hon tyckte att min idé var intressant och ville gärna pröva den i sin årskurs 1. I 

mina didaktiska överväganden har jag valt att fokusera på värdegrunden och elevernas 

förmåga att uttrycka sig muntligt. Därför har jag som tidigare nämnt valt ut en berättelse som 

är anpassad för årskurs 2. Men eftersom min testperson arbetar i en årskurs 1 har jag anpassat 

berättelsen genom att välja ut delar av berättelsen och redigerat texten så att den passar 

årskurs 1 samt att texten skulle var möjlig att läsa upp under bara två tillfällen då den 

ursprungliga berättelsen var väldigt lång.  

 

8.2 Föräldrarnas tillstånd 

Enligt Codex regler och riktlinjer för forskning om informationskravet och samtyckeskravet 

skickade jag ut ett brev och en blankett för underskrift till barnens föräldrar i den klass vars 

lärare skulle testa min produkt. Några dagar senare gick jag till min testperson och hämtade 

upp alla blanketter som var påskrivna och klara, där samtliga vårdnadshavare hade skrivit på 

att deras barn fick delta. För att läsa brevet och blanketten se bilaga 8 och 9. 

  

8.3 Material till att testa produkten 

För att målgruppsanpassa materialet kortade jag ner texten och valde ut delar med händelser 

där trakasserier förekommer men som inte är så grova som vissa av händelserna i berättelsen 

egentligen är. De delar jag valde ut behandlar vanligt förekommande vardagsdilemman för 

den åldersgruppen där produkten skulle testas. Exempelvis hur det känns när någon skrattar åt 

en, att bli retad och att inte få vara med i gemenskapen. Jag skapade även uppdrag kopplade 

till texten. Se bilaga 11. 
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8.3.1 Högläsningsdelen 

Berättelsen lästes upp för klassen av deras lärare som fungerade som min testperson för 

produkten. Enligt överenskommelse med testpersonen lämnade jag berättelsen till hen dagen 

innan min observation. Detta för att hen skulle kunna läsa igenom berättelsen och sätta sig in i 

handlingen. Tidigare hade jag också talat med testpersonen om vikten av att bygga upp 

stämningen med hjälp av berättelsen så det var viktigt att hen hade övat på att läsa berättelsen 

innan för att kunna läsa den för eleverna med mycket inlevelse. För att läsa berättelsen, se 

bilaga 10. 

 

8.4 Produkten testas i halvklass 

Dagen innan produkten skulle utvärderas träffades jag och min testperson för att gå igenom 

hur produkten och dess material skulle användas nästkommande dag. I samråd med 

klassföreståndaren utvärderades produkten i halvklass eftersom det var en stor årskurs 1. 

Detta gav mig också möjligheten att observera lektionen under två tillfällen.  

 

8.4.1 Observationerna 

Under observationerna när min produkt testades var det viktigt att skapa rätt stämning. Det 

gjorde testpersonen genom att placera eleverna nära sig för att skapa en mysig 

högläsningsstund. Hen förberedde också eleverna på att berättelsen skulle handla om något 

som hen trodde att eleverna skulle känna igen sig i. Det satte igång elevernas tankar och gav 

dem rätt fokus redan från början av berättelsen. Testpersonen stannade även upp emellanåt 

under berättelsen för att låta barnen koppla händelser i berättelsen till sina egna erfarenheter 

”Har ni fått en boll i magen och tappat luften någon gång?” eller ”Känner ni igen att man kan 

skratta åt någon som har lite otur?”. Detta gjorde att eleverna verkligen kunde sätta sig in i 

berättelsen så att de var mer beredda på att sedan lösa uppdraget som de fick efter 

högläsningen. När hen läst klart berättelsen påpekade hen för eleverna att ”Titta där längst bak 

i klassrummet står det ju något!”. Jag och min testperson hade ställt byrån på ett ställe där 

eleverna inte kunde lägga märke till den när de kom in i klassrummet men ändå så att det 

kunde skymta att den stod där när testpersonen pekade ut den för dem. 

När vi sen lyfte fram byrån och ställde den längst fram i klassrummet så att alla kunde se den 

var det flera av eleverna som utropade sådana saker som ”Va! Tänk om det är den byrån? 

byrån i berättelsen!” och ”Men titta det är den, för den har sex lådor precis som byrån i 

berättelsen” och ”Ja och den är i något mörkt trä!”. Detta visade på att eleverna verkligen 

hade lyssnat uppmärksamt till berättelsen eftersom de kunde känna igen flera detaljer som 

byrån hade beskrivits med i berättelsen. Sen dröjde det heller inte länge för än någon utropade 

” Öppna och titta om det ligger något i den där lådan!” eftersom flickan i berättelsen hade 

hittat meddelanden i en av lådornas lönnfack. Testpersonen frågade då vilken låda som hen 

skulle dra ut och titta i, varpå nästan alla eleverna sa att hen skulle dra ut lådan som flickan 
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hade tittat i. Testpersonen drog då ut lådan och visade klassen att den var tom. Eleverna 

funderade en stund men sen utropade en elev ” ”Men titta under. Alltså kan man inte ta bort 

den” och då ställde hen ner lådan på elevens bänk och sa ” ”Ska du titta om det går?”. Eleven 

kände på lådbotten medan de andra eleverna tittade på med stor spänning. Därefter utropade 

eleven ”Den är lös! Och det ligger något här under!” varpå nästan alla andra elever rusar fram 

till elevens bänk för att titta.  

Detta var mycket roligt att se då mitt mål var att eleverna skulle kunna leva sig in i berättelsen 

och på det viset bli delaktiga och engagerade. När testpersonen sedan frågar eleverna vem det 

tror att lappen är ifrån svarade en elev ”Den kanske är från den där spökängeln?” och en 

annan utropade ”Det här är urskumt!”. Sen ville alla elever se vad det stod på lappen så med 

hjälp av testpersonen läste de tillsammans. För att se uppdraget, se bilaga 11. 

När de läst vad det stod på lappen var eleverna väldigt engagerade att hjälpa till att lösa 

uppdraget och tillsammans med testpersonen skrev de ner de råd, på baksidan av lappen som 

de hittat i byrån, som eleverna kom med för att hjälpa flickan i berättelsen att få det bättre i 

skolan. Se bilaga 12. När testpersonen sedan frågade vart de skulle lägga lappen för att flickan 

i berättelsen skulle få ta del av deras råd var alla eleverna överens om att de måste lägga 

tillbaka lappen i lönnfacket. Det tycker jag visar på att eleverna förstått vad byrån fyllde för 

funktion, att den går att kommunicera med. 

Båda lektionerna vart alltså mycket lyckade då läromedlet engagerade samtliga elever att 

delta i diskussionerna samt skriva meddelanden till karaktärerna i berättelsen både gemensamt 

och självständigt. Eleverna var dessutom mycket sugna på att höra en fortsättning på 

berättelsen för att få veta om deras råd skulle hjälpa flickan i berättelsen och hur det skulle gå 

för henne.  

 

9.0 Synpunkter på produkten 

För att utvärdera hur min testperson tyckte att min produkt fungerade hade jag förberett ett 

frågeformulär för henne att fylla i efter de båda genomförda lektionerna, se bilaga 13. 

Sammanfattningsvis ansåg min testperson att min produkt kommunikation- och 

diskussionsmöbeln fungerade mycket bra i praktiken. Hen tyckte att eleverna vart nyfikna då 

de syntes att de kände spänningen och lyssnade engagerat. Hen tyckte även att eleverna vart 

engagerade att lösa uppdragen tillsammans och att produkten även gjorde barnen intresserade 

av att skriva då de tog initiativ och även skrev egna meddelanden förutom det som klassen 

skrev tillsammans. Vidare tyckte testpersonen att produkten var mycket lämplig att arbeta 

med i de tidigaste årskurserna eftersom de som hen själv uttryckte det ”tror mer på det 

magiska”. På frågan om hen tyckte att produkten fyllde sitt syfte som ett fungerande 

läromedel för att arbeta med sociala relationer, sammanhållning och utanförskap genom 

högläsning och diskussion med mål att också främja elevernas intresse för läsning och 

skrivning, svarade hen att den gick bra att använda och fungerade fint. Hen menade att 

eleverna förstod huvudpoängen och kom med seriösa förslag för att hjälpa huvudpersonen i 
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berättelsen att få det bättre i skolan. Vidare frågade jag om det var något som var svårt att 

utföra men det tyckte inte testpersonen utan hen tyckte att allt fungerade väldigt bra. När vi 

talade om vad som skulle kunna förbättras sa hen att produkten fyllde sin funktion samt att det 

var en bra start och att förbättringen blir hur produkten sedan kan komma att utvecklas i 

framtiden. Slutligen frågade jag min testperson om hen tyckte att jag kan använda mig av 

produkten i mitt kommande läraryrke och om hen själv skulle vilja arbeta vidare med 

läromedlet i sitt eget klassrum. Hen svarade att jag absolut kan använda mig av detta 

läromedel i mitt kommande yrkesliv och att hon själv gärna skulle ha velat fortsätta använda 

läromedlet eftersom det bland annat var ett roligt sätt att arbeta på, var spännande för barnen 

samt att läromedlet går att utveckla och dessutom använda i flera ämnen. 

Det var väldigt givande att få observera någon som har lång erfarenhet inom läraryrket testa 

min produkt. Det gav mig många nya idéer om hur själva framförandet av produkten kan 

utvecklas och anpassas ännu bättre till olika målgrupper. Till exempel så var det några ord i 

berättelsen som testpersonen bytte ut mot andra ord då hen visste att det var ord som eleverna 

troligtvis inte kände till. Ett exempel var att hon bytte ut ordet torp mot stuga. Vidare 

observerade jag också att när hen läste upp berättelsen för eleverna, läste hen inte bara med 

inlevelse i rösten, utan använde sig även av kroppsspråket för att beskriva vad som hände i 

berättelsen. När hen till exempel läste att en av karaktärerna i berättelsen försiktigt sköt upp 

en gnisslande dör, så låtsades hen själv skjuta upp en dörr framför sig. Detta gjorde det ännu 

lättare för eleverna att leva sig in i berättelsen och bygga upp stämningen, vilket till synes var 

något som var mycket viktigt när läromedlet användes. Det skapade ett stort engagemang hos 

eleverna som vart väldigt nyfikna och angelägna om att lösa de tillhörande uppdraget. Detta är 

något som jag själv kommer att ta med mig när jag arbetar med läromedlet i framtiden.     

Efter lektionen fick jag även många kommentarer från barnen om att de ville att jag skulle 

komma tillbaka med byrån och det märktes verkligen att de tyckte att den var spännande. 

Många hade till och med skrivit egna lappar efter lektionen och lagt ner i byrån med 

meddelande både till mig och till karaktären Anna. Det visar på att min produkt inte bara 

väckte diskussion utan även nyfikenhet för berättelse och att skrivning. Här nedan är några av 

lapparna som barnen skrivit efter lektionerna och ”smugit” ner i de olika lådorna och 

lönnfacken. 
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Barnens meddelanden 

 

 

10.0 Reflektioner 

I arbetet med att utforma en produkt har det varit mycket att ta hänsyn till. Bland annat har jag 

behövt utforma produkten efter mina teoretiska utgångspunkter om ett kollektivt lärande 

genom högläsning av berättelse och diskussion. Jag fick också verkligen uppleva hur eleverna 

visade en stor förståelse för hur huvudpersonen i berättelsen kände och handlade i olika 

situationer. Att eleverna fick reflektera tillsammans när de skulle lösa uppdragen utgjorde 

verkligen en styrka för gruppen vilket visar på vikten av kollektivt lärande. Det märktes att 

eleverna lärde sig mycket och kunde utveckla varandras idéer medan de diskuterade fram 

lösningar på uppdragen. Sammanfattningsvis visar det på att berättelser och kollektivt lärande 

hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och få förståelse för sig själva och 

andra vilket bekräftas av Lönn (2014) I: Areskoug & Asklund. Red. (2014, s. 126) som menar 

att ”De är i mötet genom berättelsen som det händer saker, när vi vrider och vänder på 



15 
 

innehållet, identifierar oss med olika personer och handlingar. Vi ser varann genom 

berättelsen och våra reaktioner, vi berör varann både känslomässigt och intellektuellt.” 

Byrån och den undervisning som erbjuds i och med denna knyter an till följande mål i Lgr11 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.” Vidare 

pekar Skolverket (2011, s. 12) på att ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck 

i praktisk vardaglig handling.”. Detta beskrivs även i Skolverket (2011, s. 12) Övergripande 

mål och riktlinjer. Utvärderingen pekar på att eleverna fick möjlighet att utveckla aktiviteter 

och kunskaper i anslutning till dessa mål. 

I mina didaktiska överväganden har jag också valt ut delar från Skolverket (2011, s. 222) 

Kursplan i Svenska: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 

ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen 

ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta 

till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 

med andra. 

Dessa delar fungerade mycket väl då läromedlet verkligen gav eleverna tillfälle öva sin 

språkförmåga att uttrycka sig muntligt och även bearbeta texten tillsammans. Målen som jag 

hade om att läromedlet även skulle väcka elevernas intresse för att läsa och skriva fungerade 

till och med över förväntan. Eleverna började självmant, efter att lektionen var avslutad, att 

skriva egna meddelanden till karaktärerna som de la i kommunikation- och diskussionsbyrån. 

Enligt Skolverket (2011, s. 223) centrala innehåll för kursplanen i svenska årskurs 1-3 så ska 

eleverna ges chansen ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” vilket eleverna 

också fick göra under högläsningen. 

Under denna produktutvecklingsprocess har jag lärt mig väldigt mycket. Både hur själva 

skrivprocessen går till när man ska skriva en rapport men också om hur svårt och komplext 

värdegrundsarbetet kan vara att arbeta med i skolan. Arbetet har också fört med sig många 

utmaningar där jag har varit tvungen att göra många val. Bland annat kom jag under arbetets 

gång fram till att produkten i själva verket inte bara skulle vara lämplig att använda i 

svenskämnet utan att den även skulle kunna gå att utveckla till att arbeta med i de flesta av 

skolans ämnen. Därför låg en av mina största utmaningar i att hålla mig till mina utsatta mål 

och inte låta arbetet sväva iväg med vilka fler sätt produkten skulle kunna ha använts till. Jag 

var verkligen tvungen att avgränsa mitt arbete och sätta upp ett tydliga mål.   

Detta för oss vidare till hur produkten eventuellt skulle kunna utvecklas i framtiden. Då skulle 

jag börja med att utveckla produkten för historieämnet där man skulle kunna arbeta kring 

olika tidsepoker var på kommunikations- och diskussionsbyrån skulle kunna fungera som en 

”tidsmaskin” som för med sig både saker och historier från det förflutna för eleverna att arbeta 

med. 
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Bilaga 1 

Mejlet till läraren  
 

Hej,  

 

jag vet inte om du kommer ihåg mig men jag hade min första VFU hos dig? Det var i 

december 2012 till i början på januari 2013, fyra veckor sammanlagt.  

 

Hur som helst så är jag inne på termin 6 av 8 där jag just nu läser kursen självständigt arbete. 

Där är det meningen att vi ska skapa en produkt som går att använda i skolan, alltså en form 

av läromedel. Då har vi fått instruktioner att vi behöver hitta en användare till vår produkt 

som vi ska skapa. De har sagt att det är bra om vi då tar kontakt med någon av våra gamla 

VFU-lärare som vi kan intervjua om vår idé och vad denne saknar i sitt klassrum angående 

det ämnet som man har tänkt utveckla ett läromedel för, och som kanske även kan prova 

denna produkt i sitt klassrum senare. 

 

Jag har valt "Hur man kan jobba med berättelser som diskussionsunderlag med inriktning på 

att motverka mobbing"  

 

Min produkt är en möbel som används som en slags hjälp för karaktärerna i en berättelse att 

kommunicera med klassen. Just i det här fallet så använder jag mig av en berättelse som bl.a. 

handlar om mobbing ur ett barns perspektiv, som jag skrev när jag gick i mellanstadiet. Detta 

för att jag vill inrikta mig på hur man kan jobba för att förebygga mobbing i skolan då jag 

tycker det är väldigt viktigt. Så min berättelse som jag skrev när jag var liten håller jag just nu 

på att utveckla så att den ska gå att använda som ett diskussionsunderlag och kommer alltså 

därmed att bli en del av produkten. Men möbeln som i nuläget verkar bli en sekretär kommer 

inte att vara bunden till bara den här berättelsen utan är tanken att den ska fungera som ett 

slags "kommunikationsmöbel" som går att använda till alla typer berättelser, även elevernas 

egna. Den är menad att skapa extra nyfikenhet hos eleverna och främja deras fantasi och 

intresse för att både läsa, skriva och diskutera. 

 

Så jag skulle bli väldigt glad om du hade tid att träffa mig någon dag så att jag kan berätta mer 

och intervjua dig om vad du saknar i klassrummet för att arbeta kring det som jag beskrivit 

ovan. Hur skulle du vilja att en sådan produkt var utformad, vad är dina tankar kring detta 

m.m. 

 

Varma hälsningar 

Mikaela Djupfeldt 
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Bilaga 2 

Intervjun lärarna  
 

1. Vad saknar du för läromedel i klassrummet för att arbeta med läsning, skrivning 

och diskussion? Hur skulle ett sådant läromedel se ut och fungera om ni fick 

önska? 

 

L1: Skulle jag få önska in för framtiden så skulle jag absolut önska att alla hade 

samma läsebok, även om det nu är olika svårighetsgrader på böckerna som A, B och 

C. För utav det så kommer ju diskussionerna, de tar upp aktuella ämnen. För är dem då 

skrivna på det sättet att barnen blir engagerade, då är det väldigt bra att ha 

diskussioner utifrån läseboken för att alla är införstådda med vad det handlar om och 

speciellt när alla alltid också får höra det som den svåraste boken i nästa text får alla 

alltid höra i början på veckan och det är en väldigt bra utgångspunkt för diskussioner. 

Det tycker jag, så det känns viktigt att ha i ett klassrum. 

 

L2: Men det vi inte har.. (funderar) 

 

Mikaela: Ja om det är någonting ni känner att ni saknar.. 

 

L1: ..Ja vi har inte små klasser, det är när alla ska komma till tals så önskar man ju att 

grupperna ska vara mindre för att alla ska kunna yttra sig. För det är väldigt svårt att 

hinna med och ändå kanske vi gör så att nu får gruppen resonera om det här och en 

lämnar ett svar och så får de turas om i gruppen om vem som lämnar svaret. 

 

L2: Men det är inget liksom hjälpmedel så som man saknar eller arbetsmaterial. Utan 

det handlar ju om det handlar ju om det här, gruppen. För sen handlar det ju om vad vi 

plockar fram att diskutera liksom, från olika läseböcker och så, men gruppen. 

 

Mikaela: Så då, så skulle man vilja hitta ett läromedel som verkligen tar fram så att 

hela gruppen får komma fram. Så att man liksom skulle hitta någonting.. 

 

L1: Det viktigaste är ju att det engagerar gruppen, att det är frågor som dem är 

intresserade av och har åsikter om och jag tycker ju ändå att en läsebok är rätt bra på 

det sättet. 

 

L2: Ja (håller med) 

 

L1: Nu har vi Moa och Mille men nu kommer vi ju att byta till Magiska kulan till 

nästa år. Jag tror den också engagerar. 
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L2: Den tar ju upp händelser som faktiskt händer i barns liv och det är ju väldigt bra 

att diskutera. Att såhär kan det vara för en del. 

 

L1: Och jag tycker, att tänka på det inför framtiden, att man alltid har en gemensam 

utgångspunkt om man vill ha diskussioner. Sen kan man ju givetvis ha en idébank, 

såhär bara ”Vad tycker ni om kalas? Nu får ni prata om det” och diskutera vad tycker 

ni om det, hur ska man göra när man bjuder och så. Så kan man ju också göra och då 

kan det ju vara bra, naturligtvis, om man hade små kort med en idébank. 

 

Mikaela: Men hur tänker ni då med läsning och skrivning, vad skulle ni vilja ha för att 

dem skulle, alltså man vill ju att barnen ska bli nyfikna på att läsa, liksom känna det 

här att ”Åh komma in i en helt ny värld”, den där wow-känslan som man kan få när 

man upptäcker hur det är att läsa, att man kan hitta nya världar.  

 

L1: Vi kan säga att vi är där nu.. 

 

L2: ..och det vi har idag, det är ju olika sådana här Vingböcker, som finns i småböcker 

i olika nivåer och det har ju gjort att många har tyckt att det är kul att klara av att läsa 

en bok för då finns det ju på olika nivåer. Så den har ju vart ett hjälpmedel för oss att 

ha för att få dem att bli sugna på att liksom gå och hämta en egen liten bok och då har 

väl vi lagt upp det så. Det är ju liksom ett engagemang för dem att dem kryssar av på 

ett schema så att dem känner att nu har jag läst alla dem här böckerna som hör till det 

här och det har ju varit tycker jag, engagerande. 

 

L1: Det är även dem här alfabetsböckerna Från A-Ö. En lättare variant och en svårare 

och det har varit jätte bra! Och då får dem ett alfabet där dem då kryssar av, har dem 

läst Ö-boken eller B-boken så spelar ju inte det någon roll vilken ordning. 

 

L2: Och det är ganska viktigt det där med att dem får kryssa av för det tror jag att 

barnen, det är min upplevelse att barnen tycker att det är viktigt, att dem känner att 

”Titta det här har jag hunnit med och jag har bara den kvar. 

 

Mikaela: Att du menar att det blir konkret, att dem ser.  

 

L2: Precis att dem ser att det blir gjort för sig själva. 

 

L1: Ja att dem har gjort hela alfabetet. Sen har vi ju ett ganska bra bibliotek tycker jag. 

Mycket Lätt att läsa-böcker och vi är ju där nu att vi har börjat gå och låna i 

biblioteket och det tycker dem är roligt. Det beror ju på hur långt man har till 

biblioteket och hur man har det på en skola, annars så skulle man ju ha väldigt mycket, 

kanske lätt att läsa i klassrummet, men dem tycker att det är kul att gå till biblioteket 

och hämta en bok och leta där och sen har vi ju några enkla serier också, serieböcker, 

så börjar man med en så vill man läsa tio. Som är lite smått spännande sådär. Så det är 

ju viktigt att man har bra bredvidläsning.  
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2. Hur skulle det fungera om ämnet som ska diskuteras är värdegrund och 

mobbing? 

 

Mikaela: Men om ni skulle diskutera något speciellt ämne, som jag då som har 

fokuserat nu på värdegrunden och mer specifikt då mobbing. Hur tar man upp det på 

ett bra sätt? Hur brukar ni göra eller hur skulle ni vilja göra? 

Britt: Vi har ju från början gjort regler med våra klasser. Alla får vara med, allt det 

här. Dem har ju formulerat reglerna och dem har vi ju sitter där framme och dem åker 

upp på tavlan rätt ofta. 

 

L2: Man kommer tillbaka till dem i vardagliga händelser, hur var det nu liksom, ja det 

var ju såhär. Så man kan ju inte säga att det är något speciellt, utan det är något som 

måste vara med en hela tiden. 

 

Mikaela: Jo precis.. 

 

L1: Sen har vi ju tittat på en film, som heter vara vänner, den är ju jätte bra. Så då 

säger ju till exempel en i klassen ”Kan vi titta på snälla-Bella?” Så vi tittade på den tre 

gånger, hur man är med en kompis, och det gillar dem. Såna filmer är ju.. eller alltså 

sånt är ju till god hjälp! 

 

Mikaela: Ja för det är ju det jag tänker, att filmer eller böcker som handlar om/tar upp 

det här på ett bra sätt så att man kan liksom läsa om det och sen kan man prata med 

barnen om det som händer i berättelsen och till exempel fråga ”Vad tycker ni? Var det 

här ett bra sätt att agera på liksom. 

 

L2: Det finns ju en annan bra bok, vad heter den nu igen, inte Moa och Mille.. 

 

L1: Pelle 

 

L2: Ja Pelle! Den tar ju också upp lite det här med att man kan tycka om/vara kär i 

kille eller tjej, att man inte ska värdera, att det är okej. 

 

L1: Ja det finns ju många högläsningsböcker. Nu har vi ju läst dem här Frida Nilssons 

Hedvig och det är ju också det här, vem ska jag sitta bredvid och hur funkar det, om 

hur man är kompisar och vad säger man och skvallrar.. och det är ju många 

högläsningsböcker som har det här temat och det är ju väldigt bra. Sen finns ju gamla 

folksagor också som man kan ta upp och resonera kring. 

 

Mikaela: Jag tänker har ni hört talas om Spökägget som är skriven av Elisabeth Berg? 

 

L1 och L2: Mmm 

 

Mikaela: Är det någonting ni har använt er av? 

 

L1: Jag har inte använt mig av den men det finns någon här som har den. 
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Mikaela: Är ni insatta i vad det är ungefär eller? 

 

L1: Mmm ungefär ja 

 

L2: Mmm ja 

 

L1: Det kräver ju en del jobb 

 

Mikaela: Ja precis men jag tyckte det var väldigt spännande och hon berättade ju om 

det första året, alltså när jag började min utbildning, och den har ju hängt kvar lite 

grand. Alltså jag tycker att den är så spännande, för barn, just när dem är i den här 

åldern, dem har ju så bra fantasi liksom, jag tycker det är så kul.. eller verkas så kul 

om man kan jobba med just fantasin. 

 

L1 och L2: Mmm 

 

L1: Jag jobbade.. jag gjorde engång, när jag inte jobbade här och precis när jag kom 

hit, så gjorde jag, kanske under tre omgångar, att vi brevväxlade med någon som 

bodde i skogen och dem visste inte vem det var och då brände jag liksom sidorna på 

pappret, så fick dem uppdrag och ut och leta och skriva svar och så.. Men så var det ju 

någon blottare här i skogen så då la jag ner det där. 

 

Mikaela: Ja just det, det har jag också hört talas om 

 

L1: Och då kände jag att det här gick ju inte bra.. 

 

Mikaela: Nej det förstår jag 

 

L1: Men vi höll på så och det är klart dem tyckte ju att det var jätte kul och det är ju 

lite som det där spökägget att dem får meddelande då och allt det här. 

 

Mikaela: Ja precis  

 

L1: Men det kräver ju ett engagemang, det gör det ju. 

 

Mikaela: Ja verkligen 

 

Mikaela: Men vi fick ju i alla fall här nu då i uppdrag att vi skulle, eller ja vi har fått 

välja då om vi vill göra en produkt eller bara skriva den vanliga B-uppsatsen. Men i 

alla fall då så valde jag att göra en produkt och då sa dem såhär att ni ska tänka på att 

ni ska göra sådant som ni är bra på eller att ni liksom har något som ni liksom kan 

använda er av, och då tänkte jag ju direkt på att jag är möbelsnickare och att jag 

faktiskt kan alltså bygga någonting. 

 

L1 och L2: Mmm 
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Mikaela: Och sen har jag ju också min berättelse som jag skrev i mellanstadiet (visar 

dem den) och den vart väldigt lång, den vart 70 sidor, vi skulle bara skriva en kort 

berättelse, men jag skrev en jätte lång berättelse på 70 sidor.. 

 

L1: En liten bok! 

 

Mikaela: Ja det vart en liten bok, ja precis, och när jag hade skrivit klart den så sa min 

lärare att den här måste du renskriva när du blir stor och se till att den kommer ut till 

skolorna, för den är skriven så bra ur ett barns perspektiv, eftersom det är ett barn som 

har skrivit den och då är det väldigt lätt för barnen att anknyta till den. För den handlar 

ju om mobbing liksom och andra grejer också, alltså mera fantasy lite grand. Det är 

lite spöken så den är ju sådär lite spännande också, så inte bara att den är tung med 

mobbing och så, utan det är lite blandat. 

 

L1 och L2: Mmm 

 

Mikaela: Så då så tänkte ju jag direkt på den när de sa att det är smart att använda sig 

av sina tillgångar och så tänkte jag, att kan jag kombinera dem två grejerna på något 

vis? 

 

L1 och L2: Mmm 

 

Mikaela: Så att min inspiration har väl varit lite grand det här med spökägget, för min 

idé är att man ska kunna jobba med den här berättelsen och en möbel. Så hittills har 

jag väl kommit fram till att jag skulle bygga en sekretär. För barn tycker ju om gamla 

saker, dem tycker ju oftast att det är väldigt spännande, och sen så ska jag göra lite 

lönnfack och gömma lite spännande saker där i som hör till berättelsen. Den ska också 

ha ett lås, så att när man har stängt igen den så ska inte barnen kunna gå ditt och öppna 

och titta i den när som helst, utan det ska finnas lite mystik omkring den… 

 

L1: Är den på riktigt eller är det en fantasi? 10.32 

 

Mikaela: Nej jag ska bygga en sådan. 

 

L1: Oj då 

 

Mikaela: Det har jag tänkt i alla fall men dem har sagt att jag inte måste hinna klart 

med den utan det viktigaste är att jag har en ritning på den men mitt mål är att jag ska 

hinna göra den. 

 

L1: Men alltså inte nu i vår väl? 

 

Mikaela: Jo 

 

L1: Ojdå… Men en ritning är ju bra. Då skulle du kunna lägga lite olika uppdrag i den. 
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Mikaela: Jo det var det jag tänkte, för att då tänkte jag som i det här spökägget så är 

det ju så att barnen får ju uppdrag från spöket, men jag tycker det skulle vara så roligt 

om dem kunde få uppdrag från karaktärerna i berättelsen. 

 

L1: Ja det är ju bra  

 

L2: Det är ju jättekul 

 

Mikaela: Ja så då tänkte jag att man väljer ut en del till varje gång som man läser, som 

är lagom lång för årskursen som man jobbar med att lyssna på, där någonting viktigt 

tas upp liksom och sen så har man någonting i sekretären som är gömt där eller ett 

brev, alltså en sak eller någonting som har med berättelsen att göra som hjälper till att 

lyfta det man vill diskutera. Ja så då får dem något uppdrag eller någonting som dem 

ska diskutera då liksom. 

 

L1: Mmm det skulle kunna fungera, men det här är alltså då som högläsning först för 

läraren? 

 

Mikaela: Ja precis. Ja och egentligen så tror jag ju att berättelsen kanske riktar sig lite 

mer mot 3:an och inte emot 1:an. Men jag frågade min handledare hur hon tyckte att 

jag skulle göra, för dem sa ju att man kunde ta kontakt med sin gamla VFU-platser och 

jag har ju bara varit i förskoleklass och när du hade din 2:a men nu har ju du en 1:a, 

och då frågade jag om jag skulle ta kontakt med en 3:a. Men då sa hon att nej ta 

kontakt med dem som du redan har upprättat en kontakt med. Okej sa jag, då gör jag 

det. 

 

L1: Hur menar du att om det händer någonting här, t.ex. att någon tar ryggsäcken av 

någon, vi säger så jag vet inte om det händer i din berättelse, hittar du då på ett ämne 

utifrån det du har läst? Alltså att du drar ut en låda och där står det då t.ex. ”Hur skulle 

du ha gjort om du såg att din kompis blev av med ryggsäcken?”. Eller? 

 

Mikaela: Ja fast kanske lite mer, eller alltså något som startar en större diskussion 

kanske. Ja har ju inte hållit på med det här så himla länge, utan dem sa att det första vi 

ska göra är att besöka er och fråga vad ni tycker. 

 

L1 och L2: Mm hmm 

 

Mikaela: Så jag har inte kommit så himla långt. 

 

L1: Ja så tankarna är inte riktigt klara än. 

 

Mikaela: Nej precis, verkligen inte. 

 

L1: Men om man gör i 3:an då skulle man ju också kunna ha skrivövningar från den 

här möbeln. 

 

L2: Ja för det var väl så du tänkte. 



24 
 

 

Mikaela: Ja precis. 

 

L2: ja för 1:an är ju kanske lite tidigt att ha för svåra skrivövningar men kommer man 

upp i åldern så kan man ju verkligen integrera det. 

 

L1: Har du sett det här materialet, Magiska dörren? 

 

Mikaela: Nej 

 

L1: Selin tror jag han heter som har gjort det. 

 

L2: Fantastiskt material! 

 

L1: Ja men där är det en magisk dörr så där vet man inte vad som finns bakom och det 

vet man ju inte i dina lådor heller. 

 

Mikaela: Nej 

  

L1: Som där får man väl först fantisera om vad som kanske finns bakom dörren och 

sen jobbar det vidare… och för varje gång man skriver så fortsätter det med samma 

historia. Man får mer miljöbeskrivning, personbeskrivningar… 

 

L2: det blir som ett uppdrag inför varje nytt skrivtillfälle. Det bygger vidare på samma 

berättelse men då kanske det fortsätter såhär att nu ska du skriva en dialog mellan 

karaktärerna och nästa gång så kanske det blir, nu ska du skriva ett uppdrag åt dem. Så 

att man får med alla dem här skriv… 

 

L1: Eller vilka ord använder man när man ska beskriva känslor, hur kan man känna sig 

och nu tar vi med dem i den här fortsättningen på berättelsen och tillslut så blev det en 

stor berättelse, och dem har gjort det jätte fint för treorna har gjort det här hos oss 

precis. 

 

Mikala: Gud vad roligt! 

 

L1: Gå in och verkligen studera det… 

 

L2: För det går att googla på det och komma in och få tag på allt material helt fritt kan 

jag säga. 

 

Mikaela: Jaha okej! 

 

L1: Och sen så tänkte jag på dig när du sa det här om möbeln inför att du skulle 

komma, för du nämnde att du skulle göra någonting, och då tänkte jag att det är ju lite 

liknande att man får uppdrag och resonera ha diskussioner och skriver vidare utifrån 

dem uppdragen. 
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Mikaela: Precis för det är ju det jag vill kunna öppna upp för också, att dem kan skriva 

vidare, att det inte är så att allt alltid kanske står skrivet i sten heller liksom. Sen är ju 

inte tanken att man bara ska kunna använda sig av just den här berättelsen i den här 

möbeln för då är den ju värdelös, då kan du ju bara ha den i kanske två veckor liksom 

och sen går den inte använda mer. 

 

L1: För man måste ju ha två ben i skolan. Det ena är att vara kreativ och skriva fritt 

och det andra är att ta upp det här med adjektiven, hur gör man när man skriver på 

olika sätt. 

 

Mikaela: Precis. 

 

L1: Och då skulle man ju kanske kunna få in det i det här. 

 

L2: Men just fokus med ditt jobb, om du har kommit så lång, är det att det här är en 

skrivövning eller ska det vara en diskussionsövning eller både och? 

 

Mikaela: Ja alltså främst så är det väl det här med fokus på värdegrunden och 

diskutera och prata om sammanhållning, alltså det var ju där jag började tänka liksom. 

Men sen så sa ju min handledare att du kan ju få in skriva och läsa också eftersom, det 

är ju en spännande grej för barn, att jaha här står det en möbel helt plötsligt inne i 

klassrummet och den har någon koppling till den här berättelsen och dem skickar brev 

till oss. Att det ska öppna upp för dem att dem vill skriva och att dem vill läsa, att dem 

liksom blir nyfikna på att läsa och skriva, att dem får en push av det. 

 

L2: För den magiska dörren har väl varit fokus på skrivandet i alla fall kan man väl 

säga. 

 

L1: Men samtidigt så kanske dem har resonerat och gått igenom saker innan dem har 

börjat skriva och då är det ju också det här som vi har pratat om när det gäller 

värdegrund att allas idéer är tillåtna. Att vad man än har för åsikter om, eller använder 

sig av för känsloord, så är dem godkända i klassrummet. Att man inte skrattar åt 

någon. 

 

Mikaela: Och det är ju också det som jag har tänkt på, att jag vill att dem ska känna 

den här sammanhållningen. Att dem liksom ska känna att dem vågar räcka upp handen 

när som helst och säga vad dem tycker. 

 

L1: Och när dem har skrivit något att dem vågar läsa upp det och så 

 

Mikaela: Ja precis, exakt, det också. För att jag tänker att precis som karaktärerna 

skickar saker till dem så kan ju även barnen skicka till karaktärerna och få svar. För så 

gör dem ju i det här spökägget och jag tycker ju liksom att det är en jätte bra idé. 

 

L1: Ja absolut, det är ju många som har tyckt att spökägget har varit bra, jag har ju 

hört om det många gånger, det tänder ju så. 
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Mikaela: Ja 

 

L1: Men det är väl inriktad mer på 1:an 

Mikaela: Ja det är det ju 

 

L1: Men om det här materialet passar 3:an så kanske du måste gå vidare på något sätt. 

 

Mikaela: Ja precis. Nej för att jag vill ju höra, nu har ju inte ni läst min berättelse, men 

jag känner liksom själv att den kanske skulle funka i 2:an som lägst men 1:orna är nog 

för unga för att lyssna på den här berättelsen, eller vissa delar av den i alla fall. 

 

L1: Ja du kanske måste fundera över: Vill jag ha det som diskussionsmaterial, jag vet 

ju inte hur stort ditt arbete ska bli, men jag menar läslära i svenska som både är läsa, 

skriva och diskutera, det är ganska mycket. 

 

Mikaela: Jo det är ju det 

 

L1: Så du kanske måste fundera, när vill jag ha den ungefär, ska jag ha den när barnen 

kan börja skriva och blanda in skrivandet eller är det mer ett underlag för enbart 

värdegrundsfrågor. För då skulle man ju kunna läsa som du säger, högt, och sen när 

man kommer till en kritisk punkt så kan man ha dem här frågorna. Jag vet inte, vad 

tror du Anna? 

 

L2: Jo det tror jag med för det blir ju lätt ganska stort, för det var precis vad jag skulle 

säga, det blir liksom större än vad man tänker sig. Så att jag tror precis som Britt säger 

att det är nog bra att försöka smalna av ditt projekt så gott du kan och även om man 

tycker att man gör det smalt så blir det ju ändå oftast större än vad man tror. 

 

L1: Ja precis 

 

L2: Ja jag tror att för att det här ska bli handgripligt för dig att jobba och för att det ska 

bli en bra grej som du verkligen kan använda sen. 

 

L1: Jag tror att det är bra att liksom formulera målet, det är det här jag vill att 

slutprodukten ska ge för att annars kan det bli hur stort som helst och då får man bara 

sitta och jobba och jobba och så kan man inte använda det sen. 

 

Mikaela: Ja, nej precis. För dem har ju pratat om det på universitet men ibland har jag 

känt att det varit lite dubbla budskap därifrån, för vissa har pratat mycket om att 

smalna av det och andra har sagt att jag men har du tänkt på att då kan du ju använda 

den till det här och det här också. Så då blir man lite förvirrad i vad det egentligen är 

som dem vill att man ska göra. 

 

L1: Jag tänker på att jag har ju döttrar som har skrivit uppsatser, C-uppsatser och allt 

det här… 

 

Mikaela: Ja det här är ju min B-uppsats.. 
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L1: Ja men alltså det är ju oerhört viktigt att ha ett tydligt mål annars kan man jobba 

ihjäl sig. 

 

Mikaela: Ja precis, vi har ju inte så lång tid på oss, vi har ju till mitten på juni. 

 

L2: Ja, nej det är ju inte så lång tid 

 

L1: Nej verkligen inte. Så jag tycker att du ska.. 

 

Mikaela: För man kan ju kanske välja att fokusera på någonting, det här är mitt mål, 

men sen skriva i slutet att man skulle även kunna vidareutveckla den här idén till det 

här. Men att man inte tar upp det mer än så eftersom man inte hinner det. 

 

L1: Nej precis, det här är nummer 1 men sen skulle man även kunna jobba vidare på 

det här och det här. 

 

L2: Ja precis som en utveckling av arbetet 

 

L1: Men om du går inför att läsa din berättelse och så där antecknar du, vilken fråga är 

aktuell vart någonstans liksom. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för fråga, men 

om du nu vill fokusera på värdegrund, skriv ner den och så kanske ha den i någon 

låda. 

 

Mikaela: Ja precis 

 

L1: Och så läser du en bit till och vad skulle det nu kunna komma för fråga utav det 

här och då kanske du drar ut en ny låda, vad har vi för fråga idag efter det här som vi 

har läst? Bara för att göra det lite mer konkret. 

 

L2: Jag tänker att om du vill få in någon form av skrivning, om det nu känns viktigt 

för din uppsats, så kan ju ett alternativ vara att man liksom tänker sig att det här är ett 

verkligt jobb och ju längre tiden har gått så kanske barnen diskuterar och för 

anteckningar över vad dem har diskuterat och då får man ju in skrivandet. I början 

kanske det bara är muntligt för att det är lättare, det beror på ålder, och på slutet så 

kanske dem kan skriva små noteringar och då får man ju in det liksom på vägen, men 

kanske liksom inte hela tiden för det tror jag kommer att bli för stort och brett att hålla 

rätt på liksom. 

 

Mikaela: Men att man har något uppdrag som handlar om skrivning liksom, för att i 

den här berättelsen så har jag en spegel som är ganska central, så jag har tänkt att 

försöka få in den i sekretären, alltså att jag ska sätta någon liten spegel någonstans. För 

där är det nämligen så att det här spöket som dem träffar kommunicerar via spegeln, 

det blir liksom imma på den och sen så skriver spöket på den och så läser dem här två 

barnen i berättelsen det. Så jag tänkte att jag skulle försöka få in den i sekretären då. 

 

L1: Jaha så spegeln är med här i din berättelse? 
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Mikaela: Mmm precis och sen håller jag ju på att renskriva den här berättelsen såklart, 

för den är ju skriven av mig när jag var 11. 

 

L2: Nej men jag tror att du kan få in någon skrivning, men jag tror att det blir mastigt 

att ha skrivning och diskussion hela vägen. 

 

Mikaela: Ja, jo men precis 

 

L2: Jo det tror jag blir rätt svårt, för att om du verkligen vill känna att du gör en 

produkt här nu som du verkligen kan använda sen så tror jag att du ska hålla det lite 

smalt först och sen kanske lite längre bak i slutet så börjar man väva in lite skrivning 

och sen så kanske man kan slutföra med att... 

 

L1: Och sen koncentrera dig på att det är det här jag vill jobba med liksom. 

 

Mikaela: Ja precis 

 

L1: Eftersom du ska utgå från din berättelse. Vad är det jag kan hitta i den här om 

värdegrunden och allt det där. Vad är det för frågor som kan finnas i den här så att du 

har berättelsen med dig hela tiden. Sen kanske man kan rådfråga det här spöket genom 

att skriva: Hur hade du tänkt? Genom att barnen får skriva frågor och få svar. 

 

Mikaela: Ja precis 

 

L1: och sen det L2 sa om att skriva, för ibland är det ju faktiskt bra att man resonerar 

kring saker: Hur skulle du ha gjort liksom? 

 

Mikaela: Mmm precis 

 

L1: Det här har hänt, hur kommer det att bli imorgon när dem träffas igen? Så får 

eleverna ge förslag, och sen kanske fråga spöket och så kommer spöket och berättar 

hur det gick och så får dem berätta hur dem hade tänkt sig. Lite sådan diskussion 

kanske. 

 

L2: Och väldigt tydligt då att det dem skriver ska verkligen då ha anknytning till 

frågan, alltså att det blir väldigt smalt, det kan vara ganska enkla frågor tror jag också 

för barnen, för att blir den för svår så tappar dem vad det är dem ska svara på så jag 

tror att frågorna är ganska viktiga också, att det verkligen går tydligt till. 

 

Mikaela: Ja precis, för det som min handledare sa var viktigt var att möbeln inte bara 

går att använda till just den här berättelsen utan att jag verkligen måste visa att det 

liksom är möbeln som är själva produkten. Berättelsen hör ju till men det är ändå 

viktigt att visa att det går att använda vilken berättelse som helst. För möbeln ska ju 

vara, som jag skrev i mitt mejl till dig Britt, en så kallad kommunikationsmöbel. 
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L1: Ja men det finns ju frågor som är lite allmängiltiga, jag menar värdegrundsfrågor 

som är allmängiltiga. 

 

Mikaela: Ja precis, det också. 

 

L1: Hur gör du om en kompis blir retad? Hur gör du om någon tar något utav någon 

och sådär. Och kan man då knyta ann till den här berättelsen just nu, så kommer ju 

dem frågorna att dyka upp i massor med högläsningsböcker. 

 

L2: Ja hela tiden! 

 

L1: Ja det kommer upp på rasterna. Så det är ju allmänt. Så då kan man ju säga det om 

man nu inte skulle ha din berättelse sen eller om man högläser den först och tar upp 

frågorna och sen kanske man har möbeln kvar och frågar vilken låda ska vi dra ut 

idag. Vad är det som har hänt, vad var det vi tyckte om det här? Så kan man ju lägga 

ner deras svar i möbeln så att dem får skriva en reflektion och sen kan ju dem få ligga 

kvar där i. Så kan man ju gå tillbaka och kolla, vad tyckte vi om det här förra gången. 

 

Mikaela: Ja det är ju en jätte bra idé faktiskt. 

 

L2: Ja för då blir det ju det som Britt också säger, att formulerar man frågan väldigt 

tydligt sådär, så kan den användas till så mycket annat också för att den blir så 

allmängiltig. 

 

L1: Ja den går att plocka upp liksom och då kan du absolut försvara ditt jobb med att 

den här frågan fungerar ifrån byrån även för rast situationer, diskussioner i 

klassrummet och så vidare. 

 

Mikaela: Ja det är ju jätte bra, för att jag ska ju faktiskt försvara mitt arbete när vi ska 

ha en presentation. 

 

L2: Ja frågorna är nog ganska viktiga om dem ska… 

 

L1: Ja så att dem blir allmängiltiga 

 

L2: Ja så att det går att återkoppla till din berättelse 

 

L1: Ja du kan ju börja där. Att ta ut frågor till din berättelse för du får nog in massor 

med frågor som, även om dem inte kanske finns där direkt, så får du väva in det på 

något sätt kanske. Att tänka ut vad är det för frågor jag vill ta fram. 

 

Mikaela: Ja, för att jag vill ju att berättelsen ska vara som ett slags läromedel, jag vet 

inte riktigt hur det brukar funka med, alltså när ni har en läsebok, har ni då en 

lärarhandledning? 
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L1: Ja det finns ju en lärarhandledning men man går ofta ifrån det för att det händer 

saker i klassrummet eller något sånt där, så det är svårt att följa en lärarhandledning 

helt. Den kan ju ta upp saker som man redan har tagit upp innan. 

 

Mikaela: Ja exakt 

Anna: Ja och ibland tar den upp så mycket så att skulle man jobba så hela vägen så 

skulle man aldrig komma framåt. Så att man får se det som att vad säger den och vad 

tar jag, man kan plocka små bitar som är viktiga eller så kanske man kan gör om dem 

lite. 

 

L1: Ja man gör om det så att det passar och så. 

 

Mikaela: Nej för jag har ju funderat på det om jag behöver göra en lärarhandledning 

till min berättelse eller om det räcker med att man ha berättelsen och bara gör frågorna 

till den. 

 

L1: För att göra det konkret så kanske du ska skriva ner vad är det för frågor i 

värdegrunden, du kanske ska gå igenom ett sådant material och se vad är det som är 

viktigt. 

 

Mikaela: Ja i lgr 11 

 

L1: Ja titta i lgr 11. Vad händer om man inte får vara med, att man ska få vara olika 

och så lite konkret, vad gör man om någon retar någon? Vad gör man när två tjejer 

inte släpper in den tredje? Eller när det är fem stycken som spelar fotboll och det är 

alltid den femte som får vara utanför för att det är två mot två? Så att det finns ju 

många. 

 

Mikaela: Ja precis improvisation och flexibilitet   

 

L1: Att man har dessa frågor som man på något sätt försöker få med. 

 

L2: Sen kan ju du ha en grovplanering med dig i ditt huvud liksom, om jag skulle 

berätta för någon hur dem skulle jobba med den här, jo man introducerar en berättelse, 

när man kommer till ett märke i texten som du kanske kan ha, då ställs en fråga och 

diskussion förs med eleverna. Alltså du kan ju ha en sådan här kort, så här skulle det 

fungera och bara det gör ju ändå att man förstår. Det kan ju vara tydligt och det blir ju 

också en tanke för dig, hur ska den här verkligen användas. 

 

Mikaela: Mmm 

 

L2: För då reflekterar man ju också lite över: Går den faktiskt att använda i skolan? Är 

det genomförbart? Det skulle nog jag tycka vore ett stöd för mig. För att då vet man att 

där kommer det en fråga och så diskuterar man och sen där vid fråga 8 till exempel, ja 

där kommer det en skrivuppgift. 
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L1: Man skulle till exempel kunna, om man kommer fram till det här att alla inte är 

lika utan man får vara olika, då kan man ju ha en fråga, och inte bara att nu gör vi så 

utan tycker ni att man ska ha skoluniform? För och nackdelar. Då kan man ju bilda två 

sidor, ni ska vara för och ni ska vara emot. 

 

Mikaela: Ja den har faktiskt vi fått göra på universitetet. 

Britt: Har ni det?! 

 

Mikaela: Japp precis i den frågan 

 

L1: Jaha det visste jag inte! Ja och det finns säkert fler frågor än den, jag bara tog en. 

 

L2: Och där kan du ju säkert få in skola förr och nu om det är lite såhär också, med 

diskussioner, hur var det förr och varför fick inte flickor och pojkar och så vidare. Ja 

så det går ju också att få in. 

 

Mikaela: Ja precis. 

 

L2: För det står ju också i LGR att man ska ta upp det i dem här lägre åldrarna. Nej det 

finns ju väldigt mycket idémässigt! Det är ju det som är det svåra att man vill ju 

väldigt gärna använda sig av allt. 

 

L1: För sen beror det ju på ålder, för man kan ju prata om man ska ha mobilen framme 

eller inte om dem går på mellanstadiet. 

 

Mikaela: Ja precis 

 

L1: Så det är ju olika vilka frågor som är aktuella.  

  

 

3. Hur skulle sekretären se ut om du fick önska? På vilket sätt skulle du använda 

den? 

 

Mikaela: Men vad tycker ni om det här med själva möbeln, liksom att det är någonting 

gammalt och spännande. Jag tänker lite på Narnia med den här gamla garderoben som 

dem går in i och kommer ut i en annan värld. Barn gillar ju sådant, jag vet i alla fall att 

jag själv var väldigt förtjust i Narnia när jag var liten. 

 

L1: Ja det var jag med, jag tyckte att dem var jätte bra! Och sen är det ju bara att titta 

på mina döttrar. Nej men ibland har man väl haft någonting, till exempel en korg och 

gömt någonting i. Eller när du ska berätta en saga, det var ju väldigt populärt ett ta att 

gå på sagokurser, och då hade man kanske fem saker som man plockade ur den där 

och det vart ju jätte spännande och så berättade man sagan. Så då kan du ju ha grejer i 

lådorna också. 

 

Mikaela: Ja precis, det var det jag också tänkte. 
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L2: Och jag tror ju mycket handlar om hur man bygger upp mystiken första gången, 

för om man bara säger, här står en byrå, ja då blir det ju inte så roligt. Bara slita ut en 

låda att glo i. Men om man verkligen bygger upp en mystik först. 

 

Mikaela: Men hur tror ni, funkar det i en 3:a liksom? För det är där jag är lite såhär, är 

dem förstora för det? 

Britt och Anna: Neeeej 

 

Mikaela: Dem kommer liksom inte att tycka att… 

 

L1: Nej absolut inte. Speciellt inte om den är låst, då kommer dem att bli väldigt 

nyfikna! 

 

L2: Vi använde en dörr här, till den här magiska dörren, en sådan dörr som barnen 

aldrig går in i som kanske leder upp till vinden eller någonting, och det blev ju jätte 

lyckat, det var ju verkligen andaktningsfullt. Att vad var bakom denna dörr? Det var ju 

jätte spännande tyckte dem. Jag menar det är ju inte något mindre än vad det är med 

din möbel så det funkar nog absolut, det handlar bara om att bygga upp stämningen. 

 

L1: Men den ska kanske inte vara för stor din möbel, jag vet inte, jag tänker bara på 

vart den ska få plats i klassrummet. 

 

Mikaela: Ja precis sådant måste man ju också tänka på. 

 

L1: Man kanske kan ha som en liten byrå liksom. 

 

Mikaela: Ja alltså sekretären kom jag och min handledare fram till för att den handlar 

om skrivning, alltså att den har med skrivning att göra. 

 

L1: Men just en sekretär det är ju inte så… 

 

L2: Ja du får ju börja med att förklara vad en sekretär är för barnen och det är ju inte 

det lättaste. 

 

L1: Ja, nej sen är det ju ett jätte jobb att bygga en sekretär. Gå på loppis då. 

 

Mikaela: Nej då det ska nog gå bra, för som sagt jag behöver ju inte hinna klart med 

den heller. För alltså dem har ju sagt det att det är ju inte meningen att vi egentligen 

ska hinna framställa en färdig produkt som är fungerande och färdig att användas ute i 

skolorna, vi ska ju jobba mot det, men vi blir ju inte underkända om den inte är helt 

klar. 

 

L2: Ja sen kan det ju vara lite kul för dig att se om du klarar att bygga den där 

sekretären också. 

 

Mikaela: Ja det också! 
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L1: Men jag vet inte om vi har hjälpt dig? Men jag tycker ett tydligt mål och är det 

värdegrundsfrågor så försök att utgå från dem, plocka in tydliga frågor, kolla LGR och 

sen så försöker du att få in det här. Och sen om du ska ha den i, alltså ju högre upp du 

kommer kanske blanda in lite mer skrivande i det hela. 

 

Mikaela: Mmm precis 

Britt: Ja jag vet inte om vi har kunnat vara till någon hjälp?  

 

Mikaela: Jodå! Jag tänkte på det här med sekretären. Jag skulle gärna vilja veta hur ni 

tycker att den ska vara utformad? För att jag tänker om man tittar på den här 

garderoben i Narnia så är det ju liksom sniderier och den ser ju väldigt gammal och 

häftig ut. Sen tänkte jag om jag eventuellt skulle kunna få komma hit och prata med 

barnen så att dem kanske kan få rita teckningar eller något så att man har något att 

utgå ifrån ur barnens perspektiv, vad dem tycker är spännande. Sen kanske man inte 

kan genomföra alla deras idéer i den här sekretären men man kanske kan ta någonting. 

 

L1: Det var därför jag tänkte att du kunde gå på loppis och köpa något som var lite 

avskavt och gammalt. För det är ju inte så lätt att göra en ny grej som ser avskavd och 

gammal ut. 

 

Mikaela: Nej fast det går faktiskt 

 

L1: Ja, jodå… men jag bara tänker att det här är ju ett skoljobb så att inte det tar den 

mesta av tiden, att bygga själva sekretären, för det blir ju massor med timmar för dig 

att lägga ner. 

 

Mikaela: Jo men jag har ju det ändå inräknat, alltså det är ju meningen att jag ska göra 

en produkt. 

 

L1: Ja men ibland så känner jag så här: Att åhh vi vill spela teater säger barnen. Så att 

då ska de ha en teater och så kanske dem får vara inne och så håller dem på, på fritids 

och sen när dem ska spela teatern då är innehållet nästan inte någonting, däremot så 

har dem verkligen tagit på sig fina kläder, högklackat, hattar, allt möjligt och sen så 

står dem där och det blir liksom ingen riktig handling för dem har brytt sig så mycket 

om det konkreta för att det är lättare att bry sig om kläderna och hatten. Och som jag 

känner här så, min känsla är bara att det är innehållet som är det viktiga. Det var därför 

jag tänkte att lägg inte all tid på möbeln nu utan innehållet är ju det, alltså om du 

tänker såhär, vad ska det bli för effekt av det här? Jo det ska bli att barnen blir aktiva. 

Du ska inte lägga ner så mycket energi på det här. Dem ska bli aktiva utifrån det här. 

Så det kanske är som du sa Anna, hur bygger jag upp spänningen? Du kan skapa en 

hur fin sekretär som helst och så är dem intresserade av den en timme och så är det 

ingenting mer med den. 

 

Mikaela: Nej jag förstår 

 

L1: Så det måste ju vara att hur använder jag den, just hur som är viktigt liksom. 
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Mikaela: Ja precis 

 

L1: Det var så jag tänkte 

 

Mikaela: Nej men jag förstår, för dem har ju sagt att vi, eftersom det just är att skapa 

en produkt, så måste jag skapa en form av produkt liksom, men som du sa så kanske 

det går åt mer tid till att renskriva och omvandla berättelsen till ett diskusinsunderlag 

med tillhörande frågor att skriva själva rapporten än vad det tar att skapa själva 

produkten. Men det är ju ändå så att dem har sagt att ”Ja men vaddå är du 

möbelsnickare, då måste du ju göra det här för det är ingen annan som någonsin har 

gjort det här förut”. 

 

L1: Men på något sätt så tycker jag att det låter väldigt mycket begärt det här av 

lärarna också, det tycker jag faktiskt. För det viktiga är ju innehållsdelen.  

 

L2: Ja för att även om du skulle komma hit så ska tjugofem barn sätta sig ner och få 

förklarat för sig vad en sekretär är och sen så ska dem måla vad dem skulle tycka var 

en fin, så skulle du få in så mycket olika bud på det där, så jag tror i ärlighetens namn 

inte att det hjälper dig för att du skulle få så mycket att du ändå inte skulle kunna få ut 

en enda möbel av det. Jag vet inte vad du tror Britt? Men jag tror att du skulle få jätte 

många fina teckningar och kanske idéer om att knoppen ser ut så och en låda här och 

en låda där men sen tillslut så är det ju också du som ska genomföra bygget där 

hemma och få ihop alla dem där teckningarna till EN möbel av tjugofem. Förstår du 

vad jag menar? Så där tror jag mer på att skapa en inre bild när man startar jobbet och 

sen så har du den sekretären. 

 

L1: Mmm 

 

Mikaela: Ja 

 

L2: Ja det är vad jag tror 

 

L1: Ja precis 

 

L2: Jo nej men man vet ju hur man själv har gjort ibland, man har sådana idéer men 

oftast blir det bara hälften, men det är väl också bra. 

 

L1: Nej jag vet själv när jag har varit hemma ibland och haft fantasi och så kommer 

jag tillbaka till skolan så blir jag nedtagen till verkligheten. Det tar ju liksom bara lång 

tid att dela ut ett papper och lägga ner i väskan. 

 

L2: Det räcker liksom med att någon slår pannan i isen så hör dem ingenting och så 

blir det si och så blir det så och så kommer man in på att det var blod istället. För att 

vardag är vardag. 

 

L1: Så just i den här åldern ska det ju vara väldigt konkret och engagerande och sen 

tydligt. 
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Anna lämnar intervjun eftersom hon behövde gå lite tidigare. 

 

Mikaela: Ja, nej precis. Jag har ju också funderat över det, alltså att det kan vara svårt 

och här går dem ju i 1:an bara också. 

 

L1: Nej dem har nog ingen bild av en sekretär inom sig 

 

Mikaela: Nej precis och då ska man visa bilder på det och sen så ska dem rita och det 

kan ju vara svårt att rita någonting som man precis har fått se för första gången. 

 

L1: Alltså dem här barnen i nutid lever ju med ett skrivbord 

 

Mikaela: Ja exakt 

 

L1: Så att om man säger, vart sitter man och skriver så svarar dem ju vid ett skrivbord. 

 

Mikaela: Ja 

 

L1: Jag vet ju inte om det har stor betydelse att det är en sekretär eller om det är en 

byrå med en spegel i? 

 

Mikaela: Nej alltså i boken så är det ju bara en spegel i ett badrum 

 

L1: Mhmm 

 

Mikaela: Men det var min handledare som sa att, för att jag var ju inne på att göra en 

spegel med en ram, men hon sa att det är ju bättre om du gör en sekretär för det har ju 

med skrivning att göra. 

 

L1: Men om du skulle göra en spännande spegel och sätta på typ en byrå och ha lådor 

i den till exempel. 

 

Mikaela: Ja precis jag tänkte mig väl ett sådant här gammaldags sminkbord, för då har 

man en spegel och ett litet bord med lådor under. 

 

L1: Ja för man behöver ju flera lådor. 

 

Mikaela: Ja precis 

 

L1: Ja och man skulle ha en sådan här gammal som man hade spik i förr, massa 

sådana här lådor. 

 

Mikaela: Ja sådana ja 
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L1: Men jag tror att för barnen så tror jag inte att, ja någon har säkert någon sekretär 

som dem har ärvt, men dem är ju liksom inte riktigt inne på… Det är ju inte deras 

möbel riktigt. 

 

Mikaela: Nej det är det ju inte 

 

L1: Även om jag som person kanske känner att det är spännande med en sekretär. Men 

det viktigaste är kanske då en spegel och några lådor där det då ligger uppdrag eller 

frågor och då kan man skriva till spöket och sen nästa dag så ligger kanske svaret i 

lådan eller något sådant. Svarslådan eller något sådant där. 

 

Mikaela: Ja precis 

 

L1: Så det kanske är viktigt med hemliga lådor och en spegel? 

 

Mikaela: Ja precis och sen tänker jag att om man då ska använda den här möbeln då 

till en annan berättelse efteråt, då kommer ju inte spegeln att vara central heller liksom 

så då hade jag ju funderingar på att spegeln i sekretären då bara skulle ha varit lös så 

att man bara hade kunnat ställa in den där och sen ta bort den därifrån. 

 

L1: Men ställer du på en gammal pigtittare på en byrå så ser ju den gammal ut. 

 

Mikaela: Ja det är sant 

 

L1: för då har man ju en spegel som kan röra sig och så har man ju en låda under där 

man kan lägga frågor och få svar, eller jag vet inte… Det kanske skulle vara kul att ha 

fler frågor till din berättelse och då skulle väl en byrå kanske vara bättre. 

 

Mikaela: Ja 

 

L1: Men jag tycker ändå att du ska avgränsa dig och ha ett tydligt mål, läs LGR, utgå 

från värdegrundsfrågor, försök att väv in dem efter stycke i berättelsen, alltså det var 

bara ett förslag för det känner jag att om du vill att det ska vara fungerande så skulle 

det kunna funka. 

 

Mikaela: Ja men det tycker jag också låter bra. 
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Bilaga 3 

Mindmap  
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Bilaga 4 

Skissen på produkten  
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Bilaga 5 

Byggprocessen 
 

Först åkte jag till Bahaus och köpte limfogar i furu, limfogar är färdighyvlade brädor som är 

hoplimmade med varandra så att man får tillräckligt breda bitar att jobba med. På bilden står 

jag i verkstaden med limfogarna redo att börja tillverkningen av byrån.  

 

 

 



40 
 

Där efter följde jag kapnotan som jag gjort efter ritningen och sågade i justersågen ut bitarna 

som skulle komma att bli byråns stomme samt lådornas lådförstycken. 

 

Här är alla bitar efter att jag sågat till dem i rätt längd och bredd. 
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Nästa gång jag kom till verkstaden var det dags att använda en handöverfräs för att fräsa en 

snygg profil på alla lådförstycken. 

 

Efter att förra gången ha fräst ut profilen på alla lådförtstycken var det nu dags att kexa alla 

bitarna till stommen med hjälp av en kex-maskin. 
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Med den fräser man ut halvmåneformade spår i träet där man sedan limmar i så kallade kex 

för att sätta ihop de olika delarna med varandra. Kexen är gjorda av pressat trä som till 

utseendet liknar kex så där av namnet. 

 

Efter att förra gången ha kexat alla bitarna på rätt ställen var det nu dags att prova sätta ihop 

stommen för att se att bitar till stommen stämde. Det gör man genom att sätta i kexen spåren 

och sedan sätta dit bitarna, men utan lim så att man kan plocka isär allt igen. 
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När jag har sett att allt är rätt sågat och kexat plockar sedan isär stommen och slipar alla 

delarna så att dem blir lena med en slipmaskin och bryter alla kanterna med en putskloss. 

Detta gör man för att man inte ska kunna få stickor och så att det inte ska finnas några vassa 

kanter på möbeln att skära sig på. 
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Nästa gång jag kom till verkstaden var det dags att såga till toppskivan i rätt storlek samt fasa 

dess kanter. 
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Därefter sågade jag till alla låddelar samt falsade låddelarna och satt ihop lådorna. 
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När 

När jag satt ihop lådorna tillverkade jag benen. 
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Nästa gång jag kom till verkstaden var det dags att välja ut ett lämpligt bets för att få möbeln 

att se lite mer gammaldags och spännande ut. Jag testade 3 olika bets på provbitar av furu för 

att se hur det blev. 

 

Jag bestämde mig för den mörkbruna betsen på provbit nummer ett då mörka möbler var det 

som var populärast förr. Enligt dagens mode ska möbler helst vara ljusa, så har barnen några 

mörka möbler hemma så är det säkert något som familjen har ärvt från en gammal släktning. 

Så jag satt igång och betsade alla bitar med den mörka betsen som hette Rosewood. 
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Nästa gång jag kom till verkstaden och betsen hade torkat var det dags att ytbehandla alla 

bitarna med olja. 

  

 

SEfter det var det bara att åka hem och återvända en annan dag när oljan torkat för att olja igen. 

Olja måste man nämligen göra två gånger för att det ska bli en snygg och slät finish. Första 

gången har man på rikligt med olja då träet suger åt sig den. Andra gången mellanslipar man 

innan man oljar då porerna i träet reser sig eftersom dem har sugit åt sig av oljan. Sedan oljar 

man andra vändan men då tar man mycket mindre olja på och gnuggar in den för att få den 

släta och snygga finishen. Så nästa gång jag kom till verkstaden så mellanslipade jag alla ytor 

och oljade dem igen. 
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Nästa gång var det äntligen dags att sätta ihop möbeln. Jag börjar med att borra hål och 

försänker där skruvarna för benen ska skruvas fast samt skruvar fast benen. 

  



51 
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Sen var det dags att limma ihop alla delar med kexen. 

  

NNästa dag när limmet torkat var det dags att ta av limknektarna och skruva dit toppskivan.  
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Därefter efter var det dags att sätta i ryggen samt gera kvartstavarna som ska hålla ryggen på 

plats.  
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Sista dagen i verkstaden satt jag i lister för lönnfacken med dem gömda lådbottnarna, 

skruvade dit lådförstycken på lådorna samt borrade hål för knopparna och skruvade dit dem. 

  

  



55 
 

Sen körde jag hem den färdiga produkten så att den var redo att tas med och testas hos min 

testperson. 
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Bilaga 6 

Brevet till elevernas föräldrar  
 

Hej alla föräldrar! 

Jag heter Mikaela Djupfeldt och är lärarstudent som läser min sjätte termin på 

lärarprogrammet med inriktning mot F-3. Just nu läser jag kursen självständigt arbete 1 där vi 

får prova på att utveckla en produkt som skulle kunna användas som läromedel i skolan. 

Jag är i grund och botten utbildad möbelsnickare och har nu utvecklat en produkt som jag 

kallar för kommunikation- och diskussionsmöbeln. 

Det är en liten byrå i miniatyr som är tänkt att användas när man har högläsning för barnen 

och vill lyfta någonting viktigt som händer i berättelsen. Det kan t.ex. vara att en karaktär i 

berättelsen ”skickar” ett brev med ett uppdrag till barnen som plötsligt ligger gömt i något av 

byråns lönnfack. Uppdragen går ut på att barnen i grupper får diskutera ett dilemma som 

dyker upp i berättelsen. När barnen har diskuterat hur man skulle kunna lösa dilemmat i 

berättelsen så skriver klassläraren tillsammans med barnen ner deras svar i ett brev som sen 

läggs i byrån för att på ett ”magiskt” vis skickas till karaktären som bett klassen om hjälp.  

När jag utformade byråns design har jag inspirerats av böckerna om Narnia där ett gammalt 

klädskåp fungerar som en länk mellan två världar. Tanken är att byrån som jag därför har givit 

ett gammalmodigt utseende ska ge samma spännande känsla som klädskåpet i Narnia, alltså 

en magisk och spännande byrå från förr. 

Syftet med produkten är att den ska skapa extra nyfikenhet hos eleverna och främja deras 

fantasi och intresse för att både läsa, skriva och diskutera. 

I mitt arbete så ingår det att jag ska låta en lärare testa min produkt under en eller två lektioner 

med sin klass medan jag observerar hur det fungerar. Sen kommer jag att intervjua 

klassläraren hur hon tyckte att det fungerade och även fråga klassen vad dem tyckte. Tyckte 

dem att det var roligt? Svårt? Lärde dem sig något o.s.v. Detta behöver jag göra för att 

utvärdera hur väl min idé fungerar i praktiken. 

Jag kommer att skriva ner vad jag observerar och vad jag har får för typ av respons från både 

läraren och eleverna. Självklart kommer alla barnen att vara anonyma och deras svar kommer 

endast användas till min rapport om produkten. 

Jag skulle därför bli jätteglad om ditt barn fick vara med och testa och hjälpa till att utvärdera 

min produkt. 
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Bilaga 7 

Blanketten till elevernas föräldrarna  
 

Blankett för underskrift 

Ta med tillbaka till skolan måndagen den 11/5 

 

Barnet har tillåtelse 

Barnets för- och efternamn:___________________________________________har tillåtelse 

att delta under en lektion där idén kommunikation- och diskussionsmöbeln testas och 

utvärderas. 

 

Förmyndarens 

underskrift:__________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

 

 

Barnet har ej tillåtelse 

Barnets för- och efternamn:___________________________________________har ej 

tillåtelse att delta under en lektion där idén kommunikation- och diskussionsmöbeln testas och 

utvärderas. 

 

Förmyndarens 

underskrift:__________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 
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Bilaga 8 

Berättelsen – Sanna & Ödegården  
 

Idag var det torsdag och vi skulle ha gympa. Under samlingen frågade som vanligt vår 

gymplärare vad vi ville göra, och som vanligt så röstade nästan alla för fotboll. Själv hatade 

jag fotboll för att Emma och en av killarna i klassen tyckte att det var jättekul att reta mig för 

att jag inte kunde spela, så de sköt alltid jätte hårt när de skulle passa mig för då visste de att 

jag blev rädd och kastade mig undan om jag hann. Annars hände det ganska ofta att jag fick 

bollen i huvudet eller i magen så att jag tappade luften. De andra i klassen lät bara bli att passa 

mig överhuvudtaget och om någon råkade göra det av misstag så fick jag panik. Eftersom alla 

kom rusande mot mitt håll för att ta bollen av mig och jag var rädd att dem skulle sparka mig 

på smalbenen. Så jag sparkar alltid bara iväg bollen så fort jag kan åt något håll. Vilket allt 

som oftast råkar bli till någon i motståndarlaget och då skriker de alltid att jag är helt värdelös.  

Så jag hatar att vår lärare nästan alltid lät oss bestämma vad vi ville göra. För nästan hela 

klassen går på fotboll på fritiden och då vill dem ju alltid spela fotboll på gympan också. Alla 

förutom jag och två till, men det är aldrig någon som bryr sig om vad vi ville göra eftersom vi 

bara är tre stycken och dem andra är jätte många. Därför vart de så även denna lektion. Vår 

lärare delade upp oss i två lag och självklart hamnade jag i samma lag som Emma och killen i 

klassen som heter Lukas som alltid skjuter så hårt. 

När spelet började gjorde jag mitt bästa för att hålla mig ur vägen för mina lagkamrater så att 

jag inte skulle förstöra för dem, och självklart för bollen så att jag skulle slippa bli träffad av 

den. Jag höll mig mest i utkanten, nära väggarna och försökte göra mig så liten och osynlig 

som möjligt för att ingen skulle passa till mig. Men plötsligt, PANG! Jag kippade efter luft… 

Emma hade skjutit bollen rakt i magen på mig med sådan kraft att jag inte hann reagera innan 

jag väl blev träffad. Jag stod fortfarande med händerna på knäna när hon skrek: - Men Sanna, 

du ska ju fånga bollen med fötterna… INTE magen! Det är därför det heter just FOT-boll, 

annars skulle det heta magboll om det var meningen att du skulle använda magen! Sen 

skrattade hon och flera andra i klassen, men allra högst skrattade hon själv och Irina, Josefin 

och Lukas. 

När jag kom hem från skolan tog jag direkt med mig vår hund Jazza på en promenad i skogen. 

När jag gick där på stigen och tänkte på vad som hade hänt i skolan idag så kände jag mig så 

ledsen att jag inte riktigt tänkte på vart jag gick. Jag följde bara efter Jazza där hon lyckligt 

skuttade runt och nosade på träd och stenar.  

Men plötsligt upptäcker jag att jag inte är på stigen längre utan har gått djupare in i skogen än 

vad jag någonsin har varit. Vilken tur att jag har Jazza med mig tänkte jag, för mamma har 

lärt henne vad hem betyder, så säger man det till henne så vet hon alltid vart man ska gå för 

att komma hem igen. Men just som jag vänder mig till Jazza för att säga att vi ska gå hem 

skymtar jag plötsligt något rött mellan träden. Jag går lite närmare för att se vad det är och då 
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ser jag att det är ett torp med ett litet stall bredvid. Men det ser helt öde ut för några av 

fönsterna på torpet är krossade och gräset på tomten är alldeles vildvuxet. Hela platsen ser 

kuslig ut men på något vis känner jag mig ändå dragen till torpet, precis som att det var 

meningen att just jag skulle hitta hit. 

Så jag gick fram till torpet och sköt upp ytterdörren som stod på halvglänt. Den gled 

gnisslande upp och jag klev in. Det var spindelväv överallt och jätte dammigt. Hallen var liten 

och sen kom man direkt in i köket där det stod ett runt bord och några gamla stolar som 

någon, någon gång i tiden måste ha lämnat kvar och övergivit sitt hem. Jag rös till. För att 

trots att det var så varmt ute så ville inte den värmen riktigt nå in i torpet. Det kändes så 

sorgligt här inne på något vis. Jag vände mig om och fick syn på Jazza som stod ute i hallen 

och tittade upp mot en trappa som måste leda upp till ovanvåningen. Jag bestämde mig för att 

gå och titta vad som fanns där. 

Jag gick sakta upp för den knakande trappan och när jag kom upp såg jag tre dörrar och ännu 

en trappa som måste leda upp till vinden. Jag bestämde mig för att gå in genom dörren till 

höger. Så med Jazza tätt bredvid mig vred jag ner handtaget på dörren och öppnade den. Det 

låg ett tjockt lager med damm på golvet och det hängde spindelväv från taket och från dem 

gamla gardinerna i fönstret. Väggarna var gula med små blommor på och jag tänkte att det 

kanske varit en flicka som bott här. Det stod också en gammal säng i rummet och ett 

skrivbord. Men det som fångade min blick var en mycket liten byrå som stod längs ena 

väggen i rummet. Den var gjord av något mörkt träslag, hade sex stycken lådor och såg 

mycket gammal ut. Jag gick fram till den och satte mig på knä framför och drog ut en låda. 

Men den var tom. Jag drog nyfiket ut alla lådor en efter en. När jag kom till näst sista lådan 

såg jag att det låg en liten papperslapp på botten. Det såg precis ut som att det skulle kunna 

vara rivet ur en dagbok. Jag vände på lappen och där stod det: 

Idag har varit den bästa och den sämsta dagen i mitt liv. Jag har fått börja i en ny skola där 

ingen retar mig längre och alla vill vara min kompis. Men när jag kom hem hade pappa sålt 

min ponny Valter för att han säger att jag har blivit för stor för honom. Men det är inte sant! 

Pappa har bara gjort det för att han inte tycker om att jag håller på med hästar, han säger att 

det är farliga djur. Men det stämmer inte för hästar är det bästa som finns och Valter var… 

Lappen var avriven så resten av texten saknades. Jag vet inte varför jag gjorde det men jag tog 

upp en penna ur fickan och skrev på lappens baksida: 

Jag vet precis hur det är att bli retad och jag önskade att jag visste hur jag skulle få dem att 

sluta, jag önskar att någon kunde stå upp för mig någon gång och säga ifrån när dem andra är 

dumma. Jag tycker också om hästar och håller verkligen med dig, hästar är det bästa som 

finns! Hoppas att du fick tillbaka Valter. Jag önskade att jag också kunde få en häst. 

Sen la jag ner lappen i lådan igen och sköt in den och reste mig upp för att vända mig om och 

gå ut. 

PANG! Jag vände mig hastigt om. Dörren hade slagit igen med en smäll! Jag sprang fram till 

den för att rycka upp den men det var som om någon höll emot på andra sidan för det gick 
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inte ens att trycka ned handtaget! Jag tittade på Jazza för att se om hon blivit lika rädd som 

jag, men konstigt nog stod hon inte och stirrade på dörren utan på den lilla byrån. Konstigt 

tänkte jag, varför i hela fridens namn stirrar hon på den lilla byrån när det var dörren som 

precis hade smällt igen. En tanke for genom mitt huvud. Hundar kanske kan känna av saker 

som vi inte kan. Så jag gick fram till byrån igen och drog ut mittenlådan i nedersta raden som 

jag stoppat ner lappen i. Men den var borta! Jag satt ner handen i lådan och kände på botten 

och när jag gjorde det märkte jag att lådbotten inte satt fast. Jag lyckades pilla upp botten och 

där låg en annan lapp. Jag tog upp den och där stod endast sju ord nedskrivna med blyerts. Jag 

kanske kan hjälpa dig. Hälsningar Anna… 
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Bilaga 9 

Uppdraget  
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Bilaga 10 

Elevernas lösningar på uppdraget 
 

Lektion 1 – grupp 1 

 

Lektion 1 – grupp 2 
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Bilaga 11 

Enkät till läraren för utvärdering av produkten 
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