
GOTTFRID
Att förbereda barn för kriser och katastrofer

Handledning



Handledningen till Gottfrid och tillhörande arbetshäfte har utarbetats av:
Åsa Hagelberg, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet, ämneslärare (Olofström)  

Ulrika Lissmyr, instruktör, Civilförsvarsförbundet, lärarstuderande (Malung) 
Philip Widell, instruktör, Civilförsvarsförbundet, präst och konsult inom 

krishantering (Ulricehamn)

Projektledare: 
Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, mellan- och högstadielärare.

Textbearbetning, grafisk projektledning:
Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet, fil kand.

Referenspersoner:
Lisa Hagström, förbundssekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Birgitta Mäki, Regionchef, BRIS öst.

Illustrationer: Lars Ahlberg, Garip Jensen, Laj Illustration.
Layout och original: Mats Jansson, Laj Illustration.

Gottfrid är ett registrerat varumärke.
Civilförsvarsförbundet äger upphovsrätten till materialet. 

Det får endast kopieras för personligt bruk och användas i det sammanhang det är avsett för.
Citat ur texter eller användande av begränsad del av texten får göras med uppgivande av upphovsmannen. 

För nyttjande av materialet eller delar av det i andra sammanhang måste upphovsmannen tillfrågas. 
Materialet får ej tryckas eller distribueras i kommersiellt syfte av annan än upphovsmannen.

Solna 2007



INNEHÅLL
Förord 3

Gottfrid - att förbereda barn inför kriser och katastrofer 5

En metod i tre steg 6

Så här arbetar du 12

Berättelsen om Gottfrid 14

Aktivitetstips 24

Instruktion till arbetshäftet 64

Information till föräldrar 69

Litteratur 70

Källförteckning 71





Förord
1989 beslutade FN om en konvention för barns rättigheter, barnkonventionen. Idag har nästan alla länder antagit den. Enligt 
barnkonventionen har barn bland annat rätt till en säker och trygg miljö. Barn har också rätt att lära sig det som är viktigt för 
dem att kunna. 

Barn utsätts ständigt för intryck och upplevelser som i varierande grad kan upplevas som otäcka. Med dagens tillgång till 
effektiva medier är det närmast ofrånkomligt att naturhändelser, terrordåd, krigshandlingar och andra allvarliga händelser 
berör barn även om de inte är direkt drabbade. Från vår egen verksamhet i Sverige, liksom på Kolahalvön i Ryssland, vet vi att 
händelser som flodvågskatastrofen i Indiska oceanen, stormen Gudrun och ockupationen av skolan i Beslan gjort starka avtryck 
i barns verklighet.

I de flesta fall klarar barn att bearbeta obehagliga intryck och upplevelser själva eller tillsammans med någon de känner 
förtroende för. Barn som har varit utsatta för starka upplevelser som vuxna känner till, har ofta lättare att få hjälp med 
bearbetning än barn som av olika anledningar haft sådana upplevelser utan att ansvarsfulla vuxna känner till det.

Det är inte heller säkert att vuxna alltid förstår vilka intryck ett barn kan uppleva som så otäcka att det påverkas negativt. 
Många barn saknar också en förtroendefull kontakt att diskutera sådana intryck med. 

Med stöd från Folke Bernadotteakademin* har Civilförsvarsförbundet tagit fram konceptet Gottfrid vars syfte är att ge barn 
kunskaper och strategier för hur de ska hantera upplevelser som på ett eller annat sätt är påfrestande för dem. Dessutom är 
ambitionen att materialet ska väcka och ta vara på barns intressen för globala välfärdsfrågor samt kunna ge stöd och vägledning 
till engagemang.

I läroplan för förskolan (Lpfö 98) och i läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
kan man bland annat läsa följande:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”

I Lpo 94 även följande:

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 
utveckling skall prägla verksamheten.”

Jag hoppas att materialet kan vara till hjälp och nytta för barn och vuxna i Sverige och i andra länder.

Jan Alsander
Utbildningschef
Civilförsvarsförbundet

* se omslagets sista sida
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Gottfrid
 - att förbereda barn inför kriser och katastrofer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och någonting alldeles oväntat sker

världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig densamma mer

Alf Henriksson

All erfarenhet visar, att ju större grundtrygghet en människa har fått med sig i livet, desto större är hans eller hennes möjligheter 
att klara av en kris. Kombinationen av den trygghet som vi fått som barn, och det stöd vi fått av viktiga personer i vår närmaste 
omgivning har stor betydelse när man ska bearbeta en kris. När det handlar om barn beror det också på vilken utvecklingsfas 

de befinner sig i. Barn reagerar olika beroende på om de varit med när krisen eller katastrofen inträffade, eller om de ”bara” invol-
veras känslomässigt när något hänt. Varje barn reagerar individuellt, utifrån de intryck de upplever som skrämmande eller otäcka. 

Om barn i diskussioner och genom olika aktiviteter fått lära sig hur man kan reagera vid en kris, kan de stanna upp, reflek-
tera och känna trygghet i  att veta hur de ska tolka situationen. Som vuxen är du en viktig förebild. Har du själv tänkt igenom 

hur man kan reagera i svåra situationer? Med ett förhållningssätt som präglas av empati och respekt kan man hjälpa  barnen till 
självkännedom genom att sätta ord på känslor. 

Vad är en kris?
Det finns flera definitioner på vad en kris är. En kommer från grekiskan, där det betyder plötslig förändring. När vi talar om 

kris här, menar vi en plötslig förändring i en människas liv, när hon t ex ställs inför en olyckshändelse eller ett dödsfall.

Vad är en katastrof?
Med ordet katastrof menar vi en större olyckshändelse där många är inblandade.
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En metod i tre steg

Prata - våga säga vad du tänker och känner
Lyft fram de svåra frågorna när tillfälle ges, t ex när barnen ser nyhetsprogram på TV om svält eller katastrofer. Fråga barnen 
vad de tänker och känner inför vad de ser. Var alltid beredd när deras frågor dyker upp i olika sammanhang. Undvik inte de 
svåra frågorna även om du själv känner dig osäker eller besvärad av dem.

• Skapa en trygg miljö för barnen, som lockar till samtal
• Ge barnen tid till samtal
• Se vikten av att vuxna är närvarande och lyhörda
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Huvudpersonen i det här materialet heter Gottfrid. Han är ett barn i 
samma ålder som målgruppen, för att skapa ett igenkännande. Vi lär känna 
Gottfrid och hans familj i olika situationer man kan möta i vardagen. 

Vår metod för att gå vidare i en kris 
är uppdelad i tre steg: prata, göra 
och gå vidare. På dessa tre enkla sätt 
- prata, göra, och gå vidare - tränas 
barnen, och även de vuxna, i att 
hantera de svåra frågorna kring kriser,

lidande och död. Materialet bygger på 
dessa moment. Målet är att ge barn i 
åldrarna 4-12 år  förutsättningar att 
klara av speciella händelser så bra som 
möjligt. För barnet skapar det också 
en trygghet inför framtiden. Det ska 

fungera som en förberedelse för att 
klara svåra situationer och en trygghet 
i en många gånger tuff vardag, inte 
minst för de barn som kanske inte 
har någon vuxen att prata med.



Göra - gör något och må bättre
Passa på vid lämpliga tillfällen att låta barnen rita, skriva eller göra en berättelse eller teater om en händelse som berört dem. 
Om ett husdjur eller annat mindre djur dött, så passa på att ta upp temat om döden. Låt barnen få leka begravning.

• Stärk barns självkänsla, självtillit och empati genom aktiviteter.
• Låt barnen få agera. Då blir de medvetna om vad som rör sig inom dem själva. De kan lättare bearbeta olika situationer och 

komma fram till hur de kan lösa egna problem eller hantera situationer som uppstår.
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Gå vidare - sammanfatta med ritualer och gå vidare
Låt barnen få vara delaktiga, även om det i vissa situationer kan kännas svårt. Hjälp dem att förstå vårt behov av ritualer i livets 
olika skeden. Ritualer är gemensamma aktiviteter som uttrycker tankar och känslor. De förmedlar det som kan vara svårt att 
säga i ord och förstärker också det sagda ordet. 

Skapa gärna egna ritualer hemma. På årsdagen av t ex mormors dödsdag tar familjen fram ett foto på mormor och tänder ett 
ljus. Samma sak kan man givetvis göra för ett husdjur som dött.

• Skapa trygghet genom ritualer
• Återupprätta stabilitet och ordning
• Ge struktur och gör det overkliga verkligt
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Sårbarhet  -  allmänt om de tre stegen
Hur vi vuxna kan förbereda barn för krissituationer

Prata
Det är ofta 

nödvändigt 
att låta barn få 
prata om det 

som känns svårt. 
Det fungerar som en 

ventil och bidrar till 
att man kan se på det som 

hänt med andra ögon. Barnen blir också 
medvetna om  att de inte är ensamma 
om att känna som de gör. I samtalen 
med barnen kan de vuxna starta en 
utvecklingsprocess som vidgar barnens 
värld. I samtalen kan man få fram vad 
barnen upplever som viktigt. Ta vara på 
barnens frågor om ”varför?” De behöver 
få hjälp med språk och uttryck för att 
kunna sätta ord på sina upplevelser och 
känslor och för att kunna dela dem 
med andra. Starka känslor som inte fått 
komma till uttryck i ord kan orsaka 
besvär senare i livet, både fysiskt och 
psykiskt.

När något traumatiskt har hänt är 
det viktigt att de vuxna fångar upp 
barnen och visar att det finns tid att 
prata. Var närvarande och lyhörd. 
Respektera och bekräfta barnets känslor 
och berättelser. Om de vuxna visar 
barnen ömhet, omtanke och förståelse, 
om de intresserar sig för barnen och 
tar aktiv del i deras liv, finns goda 
förutsättningar för att barnen ska känna 
sig trygga. Trygghet skapas också om 
vuxna sätter tydliga gränser och lär 
barnen att lösa konflikter och hantera 

frustrationer. För de barn som upplevt 
svåra situationer är det extra viktigt 
att få känna trygghet i att det finns 
struktur och sammanhang i vardagen.

Erfarenheten visar att de barn som har 
mest framtidsångest, är de som upplever 
att de vuxna inte bryr sig. Det är inte 
hotet i sig som är det värsta, utan de 
vuxnas likgiltighet. Man kan som 
vuxen visa på att det finns människor 
som arbetar ”mot det hemska”.

Att försöka se händelser ur barnens 
perspektiv underlättar diskussionerna 
och aktiviteterna tillsammans med dem. 
Ofta kan man behöva upprepa vissa 
frågor för att bli klar över att barnen 
förstått vad man menar. Försök utgå  
från barnens perspektiv på sin situation 
och vad som är viktigt i deras värld. 
Visa att aktiviterrna är till för deras 
skull. Barn ser ofta de små detaljerna 
i något som vi vuxna inte reagerar alls 
över. Sådana små detaljer kan man få 
fram i de berikande samtal som man 
kan ha tillsammans med barn.

Barn uppfattar ofta ords betydelse på 
ett helt annat sätt än vi vuxna gör. Vad 
är t ex en solkatt, och vem är likbilen 
lik? Vuxna kan prata om att man ”tappat 
rösten”, och barnen undrar vart den har 
tagit vägen, och hur rösten ser ut. 

Vid begravningar kan barn fundera 
över om kistan med den döde i är 
en skattkista. Ett annat exempel på 
hur ett barn kan uppfatta uttryck vi 

rör oss med, illustreras av berättelsen 
om barnet som kom för sent till 
fritidshemmet under några dagar. 
Han var rädd och gick omvägar runt 
bensinmacken eftersom han hört om 
bensinkrig på nyheterna.
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Göra
Man kan stärka 
barns självkänsla 

och empati 
genom aktiviteter 

och genom att de 
får föreställa sig olika 

händelser som skulle kunna inträffa. 
Då bearbetar barnen situationerna 
mentalt och får en modell för hur man 
kan hantera händelser man själv är med 
om, eller problem som uppstår. I lek 
och arbete samarbetar barnen. De lär 
sig att acceptera olikheter, lyssna på 
andra och framföra sina egna åsikter. 
Genom aktiviteter och diskussioner får 
barnen livskunskap som främjar deras 
språkutveckling, samarbetsförmåga, 
självtillit och sociala kompetens. Det 
ger dem också verktyg som hjälper 
dem att klara krissituationer. Att 
konkretisera svåra situationer leder till 
reflektion och eftertanke. Att lära sig 
att skilja mellan olika känslor hjälper 
dem att tolka och förstå omvärlden och 
sig själva. När barn i diskussion med 
vuxna ser hur vi uttrycker känslor i 
kroppshållning, röst och ansiktsuttryck, 
lär de sig att alla känslor är tillåtna. 
Men de måste också lära sig att det kan 
finnas olika uttryck att visa dem, så att 
de inte skadar sig själv och andra.

Vi kan lära barn om faror, exempelvis i 
trafiken och öva dem i att hantera dem. 
Det hjälper dem att känna sig trygga 
när de vet hur de ska handskas med 
situationen. Att barn får känna att de 

har kontroll över situationen betyder 
mycket. 

Ett naturligt sätt för barn att lära 
är genom lek. För att världen ska bli 
begriplig för barnen  leker de, och 
berättar om sina upplevelser om och om 
igen i en strävan att förstå. När de låtsas 
att de är någon annan och exempelvis 
klär ut sig till en gammal farbror eller 
leker pirater kommer funderingar 
om hur man är som pirat. Hur ska 
man bete sig då? Det hör till barns 
utveckling,  där de lär sig den svåra 
konsten att handla rätt i en föränderlig 
omgivning, leva sig in i andras situation 
och utveckla inlevelse och empati. 

 
Barn behöver få känna att de är 
delaktiga och behövs i ett större 
sammanhang. De behöver också lära 
sig att ta ansvar och ta konsekvenserna 
av sitt handlande för att i sin tur bli 
respekterad därefter. 

Alla barn behöver få uppleva att 
lyckas och hur det känns att kunna 
saker. Därför är det viktigt att genom 
olika aktiviteter låta barn arbeta med 
självkänslan och få uppleva att de duger 
som de är. 

Arbeta också med barnens självför-
troende! Låt dem få veta att det de gör 
är bra. Ge dem självtillit genom att 
låta dem uppleva att de kan lära sig 
sådant de inte redan kan. Träna deras 
empatiska förmåga genom att visa att 
du förstår deras känslor och att de själva 

måste vara lyhörda för andras känslor 
och behov. 

Om barnen lär sig att känna 
igen stresssymtom och vad som 
är upphov till stress lär de sig att 
vara uppmärksamma på olika 
stressituationer och kan lättare hantera  
stressen. Barnen kan också lättare 
hantera stress om de kan acceptera sig 
själva och känna tillit till andra. 

Att ha självkännedom och kunna 
visa empati är på väg att bli viktiga 
kompetenser i vårt framtida samhälle. 
Därför behöver barn öva sig i att förstå 
vad begreppen innebär. Om ett barn 
kan observera sig själv och känna igen  
olika och motstridiga känslor, har det 
självkännedom. Det har dessutom en 
fördel i att vara exempelvis vara nyfiken, 
kunna samarbeta, lösa konflikter och 
kunna se saker ur olika perspektiv, 
inte minst i det sociala samspelet i 
samhället. Detta kan de lära sig genom 
leken och andra aktiviteter.

Att lära sig vänta på sin tur är en 
del i utvecklingen av empatiförmågan. 
De vuxna kan hjälpa barnen med 
detta genom lyfta fram deras positiva 
egenskaper och visa att social samvaro 
också innebär att kunna vänta på sin 
tur, visa ömsesidighet och samförstånd.  
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Gå vidare
Ritualer har 
människor i 
alla kulturer 
använt sig av 

i årtusenden.

Ritualer är handlingar 
som på ett symboliskt plan uttrycker 
tankar och känslor för oss människor. 
De ger uttryck för sådant som vi har 
svårt att sätta ord på.

I en situation av inre och kanske 
yttre förvirring har ritualerna 
funktionen att ändå kunna skapa 
en känsla av ordning, stabilitet och 
trygghet i tillvaron. 

Ritualer skapar dessutom en 
osynlig gemenskap mellan människor 
oberoende av ålder, kön eller etnicitet. 
På ett symboliskt plan uttrycker och 
bekräftar de vår identitet och sociala, 
kulturella och religiösa tillhörighet och 
ger en känsla av sammanhang.

Ritualer används ofta i samband med 
övergången från en livsfas till en annan 
eller vid akuta kriser och uttrycker då  
en gemensam tolkning av händelsen.

Ritualer har dessutom funktionen att 
kunna minska känslor av overklighet 
och  fantasier. De stimulerar också till  
känslomässiga uttryck för det som hänt.

Ritualer kan skapas gemensamt av dem 
som berörts vid en händelse. Processen 
att skapa ritualen blir då också en del i 
att bearbeta händelsen. Det vanligaste 

är dock att man använder sig av en 
redan färdig, känd ritual som lätt kan 
tolkas av alla berörda.

En ritual kan bestå av gemensamma 
handlingar, t ex att tända ljus, lägga ut 
blommor, skriva en avskedshälsning, 
besöka en olycksplats, en tyst minut 
eller vika pappersfåglar. I ett längre 
perspektiv kan klockslag, veckodag, 
datum och årsdag vara viktiga när 
ritualen återkommer. 

I samhället i övrigt finns 
mer formaliserade ritualer, t ex 
begravningar. 

När barn är berörda kan man med 
fördel skapa egna, enkla, korta ritualer 
som gärna kan återkomma dagligen 
under en period.

Barn och ungdomar sörjer och reagerar 
naturligtvis olika beroende på ålder, 
psykisk och intellektuell mognad, 
förmåga att prata och familjens sätt 
och mönster att uttrycka sina känslor 
och tankar. Ritualer har då rollen att 
vara ”gränsöverskridande” och har en 
läkande och gemenskapsstärkande 
funktion.

Ofta kan effekten bara beskrivas som 
att ”det känns bra”. Dessutom skapas en 
trygghet inför framtiden.
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Så här arbetar du

De föreslagna aktiviteterna finns som 
kopieringsunderlag och utgår från de 
tre stegen – prata, göra och gå vidare. 
De ger utrymme för att arbeta på olika 
sätt som passar läraren, klassen och det 
enskilda barnet. Aktiviteterna är också 
till för att barn ska bli medvetna om att 
kriser och katastrofer faktiskt inträffar 

Materialet riktar sig till lärare och andra som arbetar med barn och beskriver bland 
annat vikten av barns hjälp till självhjälp. Det innehåller metoder för hur man kan arbeta 
konkret och regelbundet med barnen genom olika aktiviteter, främst i förebyggande syfte, 
men även när en speciell händelse har inträffat.

och för att visa dem på olika sätt att 
uttrycka sig på när det händer.

Flera av aktiviteterna är förslag på 
lämplig fadderverksamhet. Dessa är 
markerade ”fadderövning”.

De flesta aktiviteterna passar lika bra 
att genomföras ute som inne. Naturen har 
ofta en lugnande och stärkande inverkan.

Speciella händelser kan kräva 
speciell information. Därför finns 
en förteckning på litteratur och 
information om vart man kan vända sig 
om man vill veta mer i slutet av detta 
material. 
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Att tänka på:
• Arbeta regelbundet med svåra frågor

• Formulera tillsammans ett fåtal regler som skapar grundtrygghet i gruppen

• Ställ inte för många frågor utan låt barnen prata. Lyssna 80% och prata 20%

• Var närvarande

• Håll ramarna

• Vid en händelse som gör att ett barn mår dåligt kan en fråga som ”Kan jag göra något?” 
vara svår att besvara för ett barn. Att barnen blir sedda och att man som vuxen bryr sig 
om betyder mycket

• Många gånger kan en för barnet känd person, till exempel läraren, vara en tryggare  
samtalspartner än en ”okänd expert”

Snäckan
När min pojke var fyra år var vi på Mallorca.
En morgon skulle jag springa utefter stranden.

Anders ville följa med.
Efter 25 meter blev han trött.

Han stannade, men jag sprang vidare.

När jag vände, såg jag honom som en liten prick, som satt och väntade på mig.
När jag kom närmare såg jag att han gjorde någonting.

När jag kom helt nära, såg jag vad.
Han satt nere vid strandkanten och kastade snäckor i havet.

Under natten hade havet spolat upp mängder av snäckor.
Han räddade dem tillbaka till livet.

Jag tyckte det var fint gjort, och sa det också. Men…
Det var hundra snäckor på en meter och stranden var en mil.

Så jag ville få honom att inse det meningslösa.
Jag sa: Det är fint, men vad tror du det spelar för roll att du kastar tillbaka en snäcka eller två?

Först tittade han bara på mig.
Han hade en snäcka i handen.

Sakta sträckte han upp den mot mig och sa:
För den här.

För den här spelar det roll!

Okänd författare
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Berättelsen om Gottfrid
– Gottfrid och hans familj –

Hej, jag heter Gottfrid.
Jag bor i 3:an,  i huset där borta som du ser. Jag är åtta år och har två syskon. Nicole är 12 år. 
Det är min storasyster. Min lillebror heter ”Plutten” och han är bara fyra år. Ja, han heter ju inte 
Plutten egentligen men vi kallar honom det eftersom han är så liten. Fast han var inte så liten 
när han var liten. En gång sa mormor för länge sen att han var mormors ”egen lilla fetknopp”. 
Det har hon aldrig sagt till mig eller Nicole.

Min mamma heter Lisbeth och jobbar på Ica borta på torget. Min pappa Lasse är borta ganska 
mycket ibland och ibland är han hemma jättemycket. Han arbetar på en oljeplattform i Norge.

Han får åka mycket helikopter; det verkar kul. Det skulle jag också vilja göra.

Vårt hus
Nu ska jag berätta lite för er vem som bor i vårt hus. Det bor många här. Ibland kan det vara lite 
svårt att ha koll på vad alla gör, men jag gör mitt bästa. Jag är ganska nyfiken, säger mamma. ”...
i en strut” brukar alltid pappa säga då, om han är hemma. Vad han menar med det vet jag inte... 
Kanske säger han så för att han vet att jag gillar glasstrutar.
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Är han glad?
På samma våning som vi bor en farbror som heter Augustsson. Jag vet inte vad han heter i för-
namn. Alla bara säger August om honom. Jag vet inte varför men alla gillar att prata om honom. 
Det finns såna som säger hemska saker om honom men han har alltid varit snäll mot mig. En 
del säger att August inte vill arbeta och att det är därför som han alltid är hemma på dagarna. 
Man hör TVn genom dörren. Han tittar alltid på sporten. Det var nån som sa att han var uppe 
mitt i natten en gång för att se på en fotbollsmatch. Det lyste i hans fönster.

Då måste han nog vara intresserad. Enda gången jag kommer ihåg att jag har varit uppe mitt 
i natten var för två år sen när jag hade magsjuka....

Fast han gillar nog inte bara fotboll. Ibland när det är helg har han har någon kompis där 

Jag brukar titta en del på TV på kvällarna. Fast jag 
blir ofta osams med Nicole om vad vi ska titta på. Vi 
har 27 kanaler att välja mellan. Men ibland när hon är 
på sitt rum och mamma och pappa är borta då får jag 
vara för mig själv. Bolibompa är ju ganska kul.... Ibland  
kommer det  en del deckare som är riktigt läskiga. De 
handlar alltid om mord och så visar de LIKET. Ibland 
vågar jag nästan inte titta. En gång kom pappa hem 
precis som det var riktigt läskigt. Då sa han bara: ”Det 
där är nog inget för ”3:ans” egen lille Skärlock Holms.” 
Vem är det? Låter som namnet på någon som försöker 
komma med i Idol... Fast egentligen sa han nog så bara 
för att få slå på Eurosportkanalen. Han gillar ameri-
kansk fotboll.

Nyheterna händer det ibland att jag ser på – tillsammans med pappa. Han tittar alltid på ”väd-
ret” när han snart ska iväg till Norge. På nyheterna säger de bara vad som hänt och så får man 
bara se en massa blodpölar. Så det är ingen riktig action!

Min familj
Du tar hissen – i 3:an, alltså – till andra våningen. Det 
är inte alltid den fungerar men när den gör det  ska du 
gå av på andra våningen. Titta sen till höger – det är 
den handen du brukar hälsa med – så ser du att det står  
Willgottsson på en dörr. Därinne bor vi. Ringklockan 
är en sån där, du vet, som säger DING DONG så 
man måste trycka flera gånger innan mamma kommer 
öppnar. Det är alltid mamma som öppnar, om hon är 
hemma. Nicole hör aldrig  när det ringer för hon har 
alltid en MP3-spelare i öronen. Jag vet inte vad hon 
lyssnar på.

När jag frågar säger hon bara att ”det är inget för 
småbarn”. Då brukar jag svara: ”Är det begravnings-
musik?” Då brukar hon bara skrika åt mig och räcka ut tungan. Då är det lugnast att gå någon 
annanstans. Hon är jätteskraj för kyrkogårdar min syster.
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Spökar det?
Men någonting som är riktigt läbbigt är den tomma 
lägenheten på första våningen. Den har stått tom jät-
telänge. Jag minns inte att någon har bott där. Senny 
sa en gång att det spökar där. Han hade hört att någon 
hade hört att någon stönade därinne. En gång tyckte 
jag att det var någon som tände och släckte ljuset 
därinne.

En gång frågade jag August varför ingen bor där. 
Det enda han sa var: ”Det skulle du allt bra gärna vilja 
veta, va...?”

När jag frågade pappa samma sak tittade han kon-
stigt på mig och sa bara att det hade hänt tråkiga saker 
därinne.

Tråkiga saker därinne.... Hade det varit en skola en gång?

Har hon peruk?
I den andra dörren bor Sandströms. De är jättetrevliga. Där bor Senny som går i  min klass i 
skolan. Han har också en syster som går i 7an. Henne har jag nästan aldrig sett för hon ligger 
på sjukhus. Ibland jättelänge. Ibland är 
hon hemma men hon orkar inte gå till 
skolan. Hon är jättesmal. De kanske 
inte får någon mat på sjukhusen? Hen-
nes fröken kommer dit ibland med en 
massa böcker.

Man kan alltid se när Sennys 
mamma och pappa varit och hälsat på 
hans syster på sjukhuset. De ser alltid 
så ledsna ut och tittar bara rakt fram.

Mamma säger att Sennys syster har 
cancer. Jag vet inte vad det är men det 
låter jättehemskt. En gång såg jag ett 
program på TV där det var en tant som hade cancer. Hon var alldeles flintskallig. Det konstiga 
var att plötsligt hade hon långt fint hår. Fast det kanske ändå inte är jättehemskt för den tanten 
verkade snäll och hon skrattade faktiskt en gång under programmet.

och då händer det att de brukar sjunga tillsammans. 
Mamma brukar sjunga ibland och när jag frågar varför 
säger hon att det är för att hon är glad.

August måste nog vara jätteglad för han brukar 
nästan skrika.

Fast en gång blev jag rädd. Då lät det som dom brå-
kade därinne. Jag kikade genom vårt brevinkast och såg 
att det kom två poliser och ringde på hans dörr.

Mamma sa att när ”spriten kommer in går vettet ut”. 
Fast jag såg aldrig att någon gick därifrån...
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Storkens lillasyster
Om vi tar hissen upp till tredje våningen och tittar till höger  bor där Wallanders. Dem hör 
man eller ser man nästan aldrig. Deras son ”Storken” går i min klass. Han kallas så bara för att 
han alltid stoppar ner huvudet  och letar efter saker i sin bänk. Det är synd om Storken. Han är 
arg nästan jämt. Han glömmer alltid sina böcker hemma och glömmer göra läxorna. Fast han är 
jätteduktig på matte. Han kan alla ”multifrikationstabellerna” – t o m baklänges.

Ett brutet ben
Rätt fram på första våningen bor farbror Ossian och 
tant Greta.

De är jättegamla båda två. Ja, de har både glasögon 
och käpp....

Det är tant Gretas rollator som står i éntren. Men 
nu är det så länge sen hon använde den så den har blivit 
alldeles dammig. Men den är kul att leka med när 
ingen ser mig. Man kan få upp en enorm fart om man 
använder den i backen ner mot vägen.

Förra veckan kom det en ambulans hit till 3an. En 
sån där stor grön med stora siffror på. Det stod både 
112 och 921 på den. Konstigt men det fanns inga röda 
kors.

Tant Greta hade ramlat och skadat sig hemma. Hon såg jätteblek ut när de bar iväg henne på 
båren men hon log åt mig och vinkade. Då blev jag glad för då hade hon nog inte så ont.

Mamma sa sen att tant Greta hade brutit lårbenshalsen. Hur gör man då? Ett ben i halsen??

Undrar vem som ska ta hand om farbror Ossian nu? Fast egentligen var det ju han som tog hand 
om tant Greta. Han ser i alla fall ensam ut nu.

Gillar du oliver?
På första våningen till vänster bor Ahmed med sin fru 
och alla fyra barnen. Siriam och Muhammed går på 
samma skola som jag. De har kusiner över hela världen. 
Det verkar spännande. De har det trångt men de verkar 
glada ändå. När man går förbi i trappan kan man höra 
konstig musik från deras lägenhet.

Ahmed har en pizzeria på torget så honom känner 
jag ganska väl... 

De har en parabol så de kan titta på TV-program 
från sitt hemland. Muhammed säger att deras pappa 
gråter ibland när han ser på TV. Det handlar nästan 
alltid om krig och våld på deras nyheter. Han tänker väl 
på sina bröder och syster som alla dött i krig därhemma.

Ibland när de träffas brukar de ha en skål med oliver och en med persikor att dela på. Det 
tycker jag skulle kännas lite konstigt att inte ha någon chips och Coca Cola.
Ahmed brukar fråga när man äter pizza hos honom:”Småkkar brra?” Ja, det smakar alltid bra 
med pizza men jag gillar inte oliver; i alla fall inte såna som är gröna...
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”Thank you for the music”
Rätt fram på tredje våningen bodde tant Altmann. Hon hade varit operasångerska hela sitt liv, 
sa mamma. Det stämde nog för en gång när jag var där visade hon mig en massa tidningsur-
klipp från Italien och en massa svartvita fotografier. Det såg i alla fall ut som om hon sjöng på 
bilderna.

Hon har nog varit med på radio. Det fanns nog ingen TV när hon var ung.
Och vem vet... Hon kanske var med i ABBA. För de fanns för mycket länge sedan säger 

pappa och skrattar när han hör ”Thank you for the Music” på Radio Rix.
Det kom två från kommunen till henne varje morgon, middag och kväll. Jag hörde en gång i 

trappan att de sa att de var från ”hemtjänsten”.
Fast i tisdags hände någonting. När jag kom hem från skolan stod det en lång silverfärgad bil 

med stora rutor utanför huset. Den åkte precis när jag kom fram. Det var alldeles tyst i trapp-
uppgången.

Jag träffade ”August” i hissen. Han sa att tant Altmann sjungit färdigt nu. Först förstod jag 
inte vad han menade. Han brukade ju också sjunga – fast bara på lördagskvällarna.

Men sen när jag kommit hem sa min syster Nicole att hon sett LIKbilen utanför och att man 
burit ut någon på bår som det inte gick att se vem det var.

”LIKbilen” – vilket konstigt namn. Jag vet inte vad för bil den är lik...? En ambulans kanske? 
Fast de är ju alltid gröna – inte silverfärgade.

Jag hörde mamma och pappa prata om Storkens föräldrar. De sa de skulle skiljas och att de 
bråkade om vem som skulle ha vårdnaden av Storken och hans syster. De skulle visst inte bo 
tillsammans.

Det blir nog tråkigt för Storken för han tycker jättemycket om sin lillasyster. Han passar 
henne nästan varje dag och leker med henne i sandlådan. Grabbarna brukar reta honom för 
det – det är kanske därför han är så arg? Han hänger i alla fall aldrig med och spelar boll på 
eftermiddagarna.

Han är jättebra på matte. Vem vet, han kanske hellre vill sitta hemma och räkna. 
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Två eller fyra hjul
Rakt fram på fjärde våningen står det Magnusson på  
dörren. Där bor Viktor. Han sitter i rullstol. Undrar hur 
det känns? Måste vara konstigt att inte kunna stå upp eller 
kunna gå. Eller springa om man har bråttom.

Viktor skulle flytta hemifrån när han och hans pappa 
krockade med bilen. Viktor hade precis fått körkort och 
så var det första gången han hade en släpkärra efter bilen. 
De körde rätt in i mitträcket ute på stora vägen. Jag såg en 
gång var det hade hänt – räcket var alldeles skevt - när vi 
skulle åka och handla på IKEA. Han slog sig jättemycket 
och fick vara på sjukhus i många veckor. 

Det är därför det är en ny handikappramp vid ingången 
till trean och inte till de andra i kvarteret.

Den är bra för då får man bättre fart om man lånar tant 
Gretas rollator...

Ligger Umeå långt bort?
Till vänster på tredje våningen bor Oskar i min klass. 
Vi brukar gå till skolan tillsammans varje morgon. Vi 
har gått i samma klass ända sen dagis.

Ibland brukar Oskar sova över hos oss. Han gillar att 
sova i en stor garderob som vi har. Han tycker om att få 
vara för sig själv ibland. För hemma hos honom är det 
alltid stökigt. Han har en storasyster som heter Emma 
och en lillebror som heter Snigeln. Så heter han bara för 
att han, säger Oskar, kröp hela tiden och lämnade ett 
långt spår efter sig när han var riktigt liten. Och nu har 
han fått ännu ett litet syskon. Hon heter Frida.

I förrgår var Oskar jättearg på fröken i skolan bara 
för att hon frågade honom hur ”distriktssköterskemot-
tagning” stavas. Inte så lätt att veta ibland.

Men egentligen är Oskar ledsen för att de måste 
flytta. De får inte plats i sin trea längre.

Och så har hans pappa har fått ett nytt arbete i Umeå. Det är jättelångt bort.
Jag får be min storasyster att hon sms-ar till Oskars storsyster. För jag har ingen egen mobil. 

Kanske jag kan maila till honom sen. Men det är mycket roligare att träffas på riktigt. Det blir 
tomt utan Oskar – för honom har jag känt i hela mitt liv!

Någon sade att tant Altmann dött i sömnen. Ja, att hon alltså inte vaknat på morgonen.
Huh, vad hemskt!! Tänk om man bara inte vaknar på morgonen när mamma säger att man 

ska gå upp för det är dags att gå till skolan!!
Det skulle ju vara jättehemskt.... Fast å andra sidan är det ju inte alltid så roligt att gå till 

skolan på morgonen heller. Tänk om man kunde dö i sömnen så där bara ibland. Kanske någon 
måndagsmorgon för då börjar vi alltid med dubbeltimme i matte. Det kunde ju vara skönt att 
slippa lite matte, i alla fall.

Mamma skulle nog bli ledsen – i alla fall de morgnarna jag inte vaknade.
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Ingen rök utan eld
Rätt fram på femte våningen bor det en kille jag inte känner alls. Han verkar inte tycka om barn 
ibland. En gång skrek han åt mig och Senny när vi stod i trapphuset och pratade. Ett sånt där 
konstigt skrik. Vi blev jätteskraja. Han såg så konstig ut i ögonen.

Det brukar komma en massa skumma typer och ringa på hans dörr. Ibland öppnar han inte 
även om han är hemma. Då händer det att de utanför börjar banka och slå på dörren.

Många barn - och fruar
På femte våningen till höger bor Laban med sin 
mamma och pappa. Han går i parallellklassen. Vi har 
samma fröken i en del ämnen.

Vet du vad Laban bad mig häromdagen? Att jag 
skulle hitta en ny fru till hans pappa! Hur gör man 
då? Sätter upp en lapp på anslagstavlan på ICA där 
min mamma jobbar?

Laban är sur för att både hans mamma och pappa 
bara bryr sig om hans lillebror som bara är en månad 
gammal.

Men vad är det för nytta med en unge som bara 
skriker, rapar, äter och spyr. Och lite till....åt andra 
hållet, liksom. Han kan ju inte säga ett ord – bara 
bääääää. 

Men Laban tror att om hans pappa får en fru till 
kanske hans mamma blir sur och då äntligen får hon 
känna på hur det är för Laban.

Det verkar ganska svårt det där.  Jag är inte säker 
på att hans planer fungerar i verkligheten. Ser man 

sånt på TV brukar det alltid köra ihop sig och så slutar det med att pappan får bo ensam i en 
etta på stan. Det skulle inte jag vilja göra. Inte om jag haft två fruar, i alla fall...

Skolan bra men hemma bäst!
Till höger på fjärde våningen bor ”skolkis”. Hon går i 
sjuan på samma skola som jag och Oskar. Hon är nästan 
aldrig i skolan. Hon heter egentligen Ragnhild och har 
flyttat hit ganska nyligen med sin mamma från Skåne. 

Det är ingen som vet om det men hon är faktiskt 
kusin till Oskar. Oskar tycker det är lite pinsamt men 
han har talat om det för mig. Oskars mamma vill att 
han ska gå dit ibland och hälsa på men Oskar tycker att 
Ragnhild är oschysst. Hon bjuder aldrig på något godis 
eller chips och så bråkar hon jämt med sin mamma. Så 
fort Oskar kommer ska han alltid göra något åt henne. 
Som att springa och köpa godis – som han inte ens får 
smaka på sen!

En gång när Oskar var där var Ragnhild jätteledsen. Hon hade fått hemska sms i sin mobil. 
Det hade stått att om hon kom till skolan skulle någon ”märka” henne.

Det hade väl varit konstigt annars.... Alla märkte ju när hon inte var där.
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En gång kom det fem stycken på en gång. De ställde sin bil precis utanför ingången. Det var 
en gammal vit och rostig Volvo 740. Volvo 740 är en riktig busbil brukar min pappa säga. Han 
har en bror som är polis i Stockholm så han vet säkert. 

Förresten så var alla upprörda i hela trean förra veckan. Det luktade rök i hela trapphuset. Så 
hördes det en brandvarnare som pep någonstans.

Det var riktigt kul för det kom tre brandbilar, en ambulans och två polisbilar. Det var riktigt 
tjusigt med allt ljus som blinkade blått. Men jag fick knappt gå ut och titta för mamma.

Poliserna kände nog killen för jag hörde dem säga att: ”det är nog hos Tommy det brinner...”
Det var det. Det rök från hans fönster. Jag trodde att han skulle få åka med i ambulansen 

så som han hostade av röken men han fick åka med i en av polisbilarna istället. Poliserna höll 
honom i armarna så att han inte skulle ramla....

Dagen efter stod det i tidningen att branden berodde på sängrökning. Konstigt... Jag har då 
aldrig sett att Tommy röker.

Senny, som kan vara lite vitsig ibland, sa, när han hörde vad som stått i tidningen, att undra 
var Tommy ska sova nu när hans säng ”hade rykt”. Då sa Oskar till honom: ”Det är tur att vi 
inte är slä(c)kt”. 

Ja, vi har riktigt roligt ibland på vår gata!

Att aldrig säga ”hej då” mer
Något som inte var roligt precis var när vi åkte på begravning för några veckor sedan. Det var 
farbror Olle som hade fått en hjärtinfarkt och dött. Han bodde på femte våningen också – fast 
till vänster.

Farbror Olle och tant Anna  brukade ta hand om mig ibland när jag var liten. Det finns 
ingen som gör så goda bullar som tant Anna. Med massor med socker på.

Jag var inte hemma när de hämtade farbror Olle men hela vår familj var med i kyrkan på 
begravningen.
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En igelkott mindre
Förresten har jag faktiskt varit på begravning en gång förut. Det var jag och Senny som hade 
den alldeles själva.

För det bor ännu flera i vårt hus även om det bara har fem våningar. I källaren har August 
sett möss, säger han. Och i buskarna till höger om ingången bor det igelkottar. En hel familj.  
Vi ger dem mat ibland.

En dag när vi var på väg till skolan såg vi att en av igelkottarna hade blivit överkörd. Det var 
en av ungarna. Vi brukar kalla dem för Linus och Lotta men man kunde inte se skillnad på dem.

Usch, vad hemskt det var. Det var alldeles blodigt och kletigt på gatan. Men vi tog en pinne 
och pillade ner den i en mjölkkartong som Senny sprang hem och hämtade.

Sen hade vi begravning. Vi grävde ner igelkotten nära där den bott. Så gjorde man alltid förr 
i tiden med människor också har fröken i skolan sagt. 

Det kändes jättekonstigt. Där låg farbror Olle i en kista längs fram. Hur kunde de veta att 
det var just han och ingen annan? Så var det en massa fina blommor runt omkring. Var växer 
det så fina blommor?

Innan allt började var det så tyst att man kunde höra en knappnål falla sa pappa. Men varför 
någon skulle ha en sån med sig förstår jag inte. Där pappa arbetar ute i Nordsjön är det nog 
aldrig tyst. Vinden tjuter och vågorna skvalpar.

Så spelade man på ett konstigt instrument uppifrån taket liksom. Det var sorgsna men ändå 
fina låtar.

Det kändes konstigt i hela kroppen. Undrar var farbror Olle är nu? Om han inte är kvar i 
kistan – var är han då? Förresten såg jag att det satt en nyckel i kistan så den var nog låst.

Efteråt samlades alla till en minnesstund. Då plötsligt blev alla så glada igen och pratade om 
allt möjligt. Jag minns inte precis vad de pratade om men inte var det om farbror Olle i alla fall. 

Efteråt sa mamma att den vackraste psalm hon visste är ”Blott en dag...” Jag trodde att rött 
var mammas favoritfärg. Det sa hon i alla fall i julas.

22



Vi visste inte vad vi skulle sjunga så vi sjöng ”Ekorrn satt i granen”. Det stämde ju inte riktigt 
men det var det bästa vi kunde komma på. Senny sa att hans mormor sjöng en sång för honom 
ibland som hette ”I en sal på lasarettet” men vi kunde inte texten så det fick bli den andra.

Jag tyckte inte den andra sången passade ändå för om Linus eller Lotta bara hade blivit ska-
dad hade de minsann inte hamnat på något lasarett.

Vi blev lite osams jag och Senny där en stund. För han sade att det visst fanns lasarett för djur 
– det hade han sett på TV!

Hursomhelst så kom vi för sent till skolan den dagen. Fröken såg riktigt arg ut men när vi sa 
att vi varit på begravning sa hon inte mer. Hon såg bara förvånad ut. Inte många som har hun-
nit med att redan ha varit på begravning klockan halv nio på morgonen.

Tittut
På sjätte våningen till höger bor Markus. ”Han har ett ovanligt yrke” säger mamma ibland 
med ett litet snett leende. Jo, han är något konstigt som kallas barnmorska... Undrar vad det är, 
egentligen...? Barn-morsa kan han ju inte vara... Möjligtvis Barn-farsa. Mamma säger att han 
hjälper mammor att föda barn. Det trodde jag att papporna gjorde! När jag säger det skrattar 
alltid mamma och säger att det nästan alltid sker på sjukhuset. Vem vet hur många barn han har 
då?

Markus bor ensam i sin lägenhet. Han brukar alltid säga ”tittut” när han ser mig. Verkar lite 
knäppt ibland, faktiskt. Fast en gång berättade han att det faktiskt var jag som sa det till honom 
första gången och att det var längesen. 8 år sen. Jag förstod nog inte vad han menade.

Han skrattar ofta, Markus. Måste vara ett roligt jobb han har.

Vad är det som droppar?
På sjätte våningen bor också vår fastighetsskötare. Hon heter Grellström och kommer från 
Danmark. Hon har en stor verktygslåda som hon drar på en liten vagn. Det hörs alltid när hon 
kommer för när hon stiger ur hissen skramlar det alltid till. Hon har nog massvis med verktyg i 
sin verktygslåda. Fast det klirrar lite också.

Vi brukar kalla henne för Skrällström för det skräller så när hon kommer. Hon är inte som 
andra gamla tanter för hon röker cigarrer! Det har jag aldrig sett någon annan tant göra.

När vi brukar fråga henne om någonting brukar hon nästan alltid svara ”Vaba?” Ganska 
lustigt för precis så brukar Nicoles kompisar också säga...

August brukar alltid säga snälla saker om Grellström. En gång sa han att han aldrig hade mött 
någon som byter packningar i kökskranar så snabbt och skickligt. Det var nog därför han sa en 
annan gång att han ”inte hade en enda droppe hemma”.

S L U T
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Aktivitetstips

I lekar och aktiviteter, i samvaron med 
andra barn och med vuxna uttrycker 
och bearbetar barnet sina upplevelser 
och prövar sina erfarenheter. Leken 
ger barnet möjlighet att uttrycka olika 
känslor, som sorg, rädsla, övergivenhet 
eller osäkerhet. I leken och i fantasin 
övar barnet att  hantera och bemästra 
olika situationer, t ex svårigheter. 

Vi vuxna bör öva oss i att lyssna på 

Här får du exempel på hur du kan ta upp olika teman med barnen i lekar och andra 
aktiviteter. Det bör du göra regelbundet, i olika situationer och både inne och ute. 

barnen och vara uppmärksamma på 
sådant som bekymrar dem eller sådant 
de upplever som svårt eller smärtsamt. 
Vi ska självklart ta deras känslomässiga 
erfarenheter på största allvar, men också 
ge barnet redskap att både vara förberedd 
på olika – även svåra upplevelser – och 
kunna hantera dem tillsammans med 
andra eller t o m ensam. 

Här får du förslag på sådana lekar 

och aktiviteter.
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1. Att ta pulsen
Syfte:

Att bli medveten om hur kroppen kan reagera när man t.ex. blir rädd.
Att se skillnad mellan att vara spänd och att slappna av.

Alternativ:
Ett barn ligger under filt och kuddar. De andra barnen står runt omkring.
Barnet får skapa ett vulkanutbrott bland kuddarna med kroppen.

Varje gång ditt hjärta slår skickar det ut en liten tryckvåg genom dina blodådror. 
Den kallas ”puls”. Försök hitta ”pulsen” på din handled.

Mät din puls när du har: Hjärtat slog så här många slag på en minut:
a. legat ner och vilat i tre minuter =
b. suttit upp i tre minuter =
c. sprungit i tre minuter =

Hur många slag tror du att hjärtat slår varje minut?

d. …när man sover? =
e. …när man blir riktigt rädd? =

Enskilt eller gruppvis 

för de yngre barnen.

Förklaringar
Gnuggcirkel  En samling i cirkel där deltagarna står så nära att de precis nuddar varandra.
Storyline En tematisk undervisningsmetod med en speciell struktur.
Fadderövning Övning där äldre barn är faddrar åt yngre.
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2. En känsla
Syfte: 

Att vilja och våga prata om känslor.
Att bli medveten om att alla människor får många både oväntade 
och obehagliga känslor när de råkar ut för olika händelser.

Rädd     Sorgsen     Sårad     Arg     Bedrövad

Vettskrämd     Ledsen     Avundsjuk     Glad

Likgiltig     Bekymrad     Villrådig     Tungsint

Negativ     Generad     Gnällig     Hysterisk     Lättad

Förbryllad     Chockad     Snopen     Eländig

Frågvis     Nyfiken     Rasande     Kall     Nervös

Jag vill berätta/skriva/rita om känslan 

Alternativ:
Måla känslouttryck på träslevar, som med fördel kan användas vid t ex dockteater med barnen.

Enskilt, eller i grupp 

för de äldre barnen.
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Instruktion till barnen
• Prata om vad de olika orden betyder

• Rita, skriv eller berätta om en händelse när du kände dig riktigt...
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ARG AVUNDSJUK BELÅTEN

BESTÄMD BLYG CHOCKAD

DEPPIG ELÄNDIG ENSAM

TRÖTT UTSLITEN VETTSKRÄMD
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FOKUSERAD FÖRNÄRMAD GENERAD

GLAD ILLVILLIG MISSTROGEN

SLUG RÄDD SJÄLVGOD

SÅRAD SÄKER SÖMNIG
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Instruktion till barnen
• Välj ut en känslofigur

• Ställ dig på ”din” figur”

• Berätta varför du valde den

• När kan man känna sig så?

• Vad kan vi göra tillsammans för att ingen ska känna sig ledsen, rädd, arg, övergiven etc.

Alternativ:
Tillverka en tärning och klistra en känslofigur på 
varje sida. Låt barnet slå med tärningen och ”få” 
en känsla. Diskutera.

3. Känslomattan
Syfte:

Att skapa förtroende för varandra i gruppen.
Att våga prata med och inför varandra om känslor.
Att stärka gruppkänslan och motverka mobbningstendenser.

Metod:
• Välj ut ett antal känslofigurer från kopieringsunderlaget
• Förstora varje figur till A4-storlek på eget papper
• Lägg varje figur i en plastficka
• Tejpa ihop plastfickorna till en ”känslomatta”

Passar i liten

grupp för de yngre 

barnen.
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Exempel: 
Om läraren gömt figuren under mugg nr tre, fråga barnen: Under vilken siffra tror ni figuren ligger? 
Barnen: Under nr 9.
Läraren: Nej den ligger under en siffra som är mindre än 9. 
Barnen: Nr 2
Nej figuren ligger under en siffra som är större än 2, o s v.

Alternativ:
Arbeta med lera och skapa känslofigurer.

Alternativ: Hitta känslan
I den här aktiviteten får barnen träna matematik med känslor. Du behöver du tio muggar – numrerade 1-10 och känslofigurer 
från kopieringsunderlaget på sidan 27 och 29. 
Ställ muggarna huller om buller på ett bord. Välj ut passande känslofigurer. Göm en av känslofigurerna under en av muggarna. 
Låt barnen gissa under vilken siffra känslofiguren gömmer sig. Ge en ledtråd om de gissar fel.

Byt ut känslofiguren när det passar eller låt barnen välja. Låt det barn som listat ut rätt mugg gömma figuren nästa gång.
Slutdiskussion: Hur kan vi få alla att må bra?



4. Känslokortleken
Syfte:

Att under trygga former inleda en diskussion kring en eller flera  frågor, som 
kan väcka starka känslor.
Att diskutera negativa och positiva sätt att uttrycka sina egna känslor på.

Metod:
• Kopiera känslokorten på tjockt papper
• Använd mallen på sidan 38 om ni vill göra en baksida på korten
• Klipp ut och blanda som en kortlek
• Vänd baksidan upp
• Välj ett kort i taget att diskutera kring

Parövning eller övning 

för en liten grupp med 

äldre barn
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Är det 
bara barn 
som blir
 ledsna?

Kan både 
tjejer och 
killar bli 
ledsna?

Kan både 
tjejer och 
killar bli 
rädda?

Vad 
kan hända 
som gör att 

man blir 
ledsen?

Vad
kan hända 
som gör att 

man blir 
rädd?

Hur känns 
det i kroppen 

när man 
blir ledsen?

Vem kan 
hjälpa dig 

om du 
blir riktigt 

ledsen?

Vem skulle 
du prata 

med om du 
blev riktigt 

ledsen?

När är 
det vanligt 
att man blir

rädd?
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Är det 
vanligt att 

man är 
ledsen?

Hur kan 
man hjälpa 
någon som 
är ledsen?

Vems fel 
är det att 
man är 
ledsen?

Vad kan 
hända som 
du tycker 
är jobbigt?

Kan 
vuxna

bli 
rädda?

Kan 
vuxna 

bli riktigt 
ledsna?

Varför dör 
barn och 
inte bara 
de som 

är gamla?

Varför 
dör man?

Vad 
menas med 

en kris?
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Vad 
menas med 
katastrof?

Hur är 
man när 
man är 

chockad?

Kan man 
vara ledsen 
fast man 

inte gråter?

Hur kan 
man visa 

att man är 
arg utan 
att slåss?

Kan man 
vara arg 

och ledsen 
samtidigt?

När 
brukar du 
bli riktigt 

arg?

Vad gör 
du när du 
blir riktigt 

rädd?

Vad gör 
du när du 
blir riktigt 

arg?

Är man 
ensam om 

att vara 
ledsen?
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Är det 
bra eller 
dåligt att 

vara 
ensam?

När kan 
det vara 

bra att vara 
ensam?

När kan 
det vara bra 

att vara 
tillsammans 
med andra?

Hur kan 
man bli glad 

igen när 
man är riktigt 

ledsen?

Vad gör 
du när du 
blir riktigt

ledsen?

Hur vet 
ambulansen 

att något 
har hänt?

Vilka 
saker finns 

i en 
ambulans?

Vad kan 
ha hänt 
när man 

har andan 
i halsen?

Hur 
kan man 

förbereda sig
för någon 
olycka?
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5. Tankebubblor (fadderövning)
Syfte:

Att känna empati.
Att fundera över vad som kan hända i olika situationer och att livet faktiskt kan 
förändras helt på bara ett litet ögonblick.

Metod:
• Välj ut en lämplig händelse
• Hitta på ett slut
• Spela upp som en miniteater för de yngre barnen

Gruppövning för de 

äldre barnen. De yngre kan 

vara med som publik vid 

teaterföreställningen.
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Händelse 2
En fredag är det fest i en av grannlägenheterna där 
jag (Gottfrid) bor.

Musiken hörs ända in i vår lägenhet. Jag gillar 
faktiskt den musiken, men mamma är irriterad 
för att de spelar så högt. Hon säger att de har 
spelat i flera timmar och de är ute och skriker i 
trappuppgången också, minsann. 

Jag blir lite nyfiken på festen. Jag ringer på hos 
snälla tant Anna och frågar om jag får gå ut en 
kvällsrunda med hennes hund Fido. Jag brukar 
passa Fido ibland och det går bra ikväll också. 

Fido brukar lyda mig och gå väldigt fint i 
koppel. Men ikväll verkar han alldeles knäpp. Han 
bara drar och drar och vill in bland buskarna på 
baksidan. Det vill inte jag för det är ju nästa mörkt 
nu och ganska läskigt där borta.

Men plötsligt hör jag något där bortifrån. Det 
låter som om någon jämrar sig.

Det ligger ju någon på marken! Det ligger en 
tom spritflaska där också och det 

luktar…det luktar….kräk! 
Vad har hänt egentligen? Vad ska jag göra???

Händelse 1
Det är fredag, fröken har just önskat oss en trevlig helg och jag, Oskar och Mia går tillsammans hemåt. Jag tycker det ska bli 
jätteskönt att komma hem för jag är så förkyld och hostar hela tiden. Mamma är också hemma tidigt idag. Hon har lovat att 
baka våfflor till mig när jag kommer hem. Och ikväll ska vi ha myskväll med film och ostbågar.

Jag och vår katt älskar ostbågar. Den brukar ligga i mitt knä och spinna och tigga ostbågar och 
då blir det extra mysigt.

Oskar och jag pratar nästan hela tiden men Mia är ovanligt tyst. Hon ser faktiskt ledsen 
ut också. Jag puttar till Mia och frågar:

”Vad är det med dig Mia? Längtar du till skolan, eller? Gillar du inte 
myskvällar?”

Då börjar Mia gråta!
Milda Matilda, tänker jag, hur tröstar man ledsna tjejer. Jag menade 

inte att vara dum.
Jag var väl inte dum?
Mia berättar att det aldrig är mysigt hemma hos henne mer. Förut 

hade de också myskvällar men nu bara bråkar mamma och pappa och hon 
har hört att de skrikit åt varandra att de ska skiljas. 
Mia vill inte gå hem …
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Händelse 3
Idag går jag och Simon till skolan tillsammans. Det är fredag och idag har vi hand om klassens timma. Vi har fixat smakleken. 
Alla ska få smaka något – med förbundna ögon. Jag gillar den här leken jättemycket – särskilt när jag får låta dom andra smaka 
på något äckligt.

Undrar vem som får peppar, förresten. Och Simon har tagit med sig torrfoder, som egentligen är kattens mat. Hoppas att 
inte fröken ser det…

När vi närmar oss skolgården ser vi att det står jättemånga elever kring flaggstången. Jag och Simon skyndar oss. Vi undrar 
ju varför alla står där.

Då ser jag någon mitt i klungan som viftar med båda händerna och ropar:
”Hjälp, hjälp – vaktis bara ramlade ihop när han skulle hissa flaggan. Han svarar inte.
Jag tror vi måste ringa till ambulansen. Hämta en lärare också”

Alternativ: Storyline
Sitt i cirkel (utan barriärer). Inled med en mening om Gottfrid. Låt barnen i tur och ordning hitta på fortsättningen. Bryt even-
tuellt för diskussion.

”En dag när Gottfrid skulle hämta Oskar på morgonen var det ingen som öppnade. Konstigt. De hade ju bestämt att de 
skulle ha sällskap till skolan.” 

Vad händer nu?

40



6. Från lokalt till globalt (fadderövning)
Syfte: 

Att bli medveten om problem i dagens samhälle lokalt, nationellt och globalt.
Att väcka empati och medkänsla och vilja att hjälpa andra som har det svårt.
Att öka viljan att ta reda på mer om dagens samhällsproblem.
Att lästräna och prata inför varandra.

En gruppövning 

för både äldre och 

yngre barn
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Metod:
• Tillverka en TV-skärm i hårdpapp
• Tillverka en brevlåda
• Välj en eller flera artiklar från dagens tidning, som handlar om risker eller en olycka någon råkat ut för
• Barnen bläddrar, läser, diskuterar och väljer. De yngsta klipper ut bilder istället för text
• Låt någon läsa upp en artikel i TV-rutan
• De yngsta berättar om en bild de klippt ut

Instruktion till barnen

Välj tillsammans ut en person i artikeln som på något sätt är drabbad.

Skriv ett brev (enskilt eller parvis) till denna person som visar dina tankar kring det som drabbat honom/henne.

• Lägg alla brev och bilder i brevlådan

• Välj ett brev från brevlådan, som läses upp

• Diskutera kring elevernas tankar

• Hur kan en människa klara av en sådan situation?
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Alternativ: Titta på film tillsammans*
• Diskutera! Hur kan man klara av en sådan situation?
• Skriv ett brev till den drabbades familj eller till en kompis, till lärare eller någon annan berörd person
• Lägg breven i den gemensamma brevlådan
• Plocka upp ett eller flera brev, läs och diskutera

*(t ex filmen om Erik, som blev ihjälkörd av en rattfyllerist. Titel: Vi fick låna en ängel – 12 minuter; Vägverket)

Alternativ: Använd en tidning som tar upp internationella händelser eller Internet
Arbeta utifrån den händelse i ett annat land, som barnet fastnar för.

• Barnet letar upp landet på kartan
• Låt Gottfrid skicka vykort från platsen och rapportera vad som hänt
• Arbeta fram förslag på vad man kan göra för att hjälpa barn i Sverige eller i andra länder som har det svårt
• Tillverka flaggor och collage
• Kan man hjälpa någon som är så långt borta? Kontakta landets ambassad för att eventuellt göra en insamling,
  skaffa fadderbarn eller annat som barnen föreslår
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Obs! Filmen kan 
vara skrämmande för de 

yngre barnen



7. Trafikolycka
Syfte:

Att tänka efter före.
Att vara rädd om sig själv och andra och göra som man ska i trafiken.

Diskutera vilka olika personer som blev berörda av denna trafikolycka! 
Skriv upp barnens förslag.

Exempel på vilka som blir berörda: Emelies mamma, pappa, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar, kompisar, 
pojkvän,innebandylaget, lärare, skolkamrater, ambulanspersonal, vårdpersonal, den som kom först till olycksplatsen, bilföraren, 
mopedföraren, mopedförarens föräldrar och släktingar, journalist, polis, nätkompisar m fl.
Man är aldrig den enda som blir ledsen!

En uppgift för de äldre 

barnen i hel klass eller 

i mindre grupp.

Emelie, 15 år, blev ihjälkörd utanför sin skola klockan åtta en mörk höstmorgon. 
Hon åkte moped med kompisen till skolan den morgonen.
När kompisen skulle göra en vänstersväng in på mopedparkeringen såg hon inte den 
mötande bilen.
Bilen hade inte en chans att bromsa utan träffade de båda tjejerna på mopeden.
Mopedföraren hade hjälm och klarade sig med lindriga skador.
Emelie hade ingen hjälm…
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8. Hot och riskanalys
Syfte: 

Att göra barnen medvetna om lokala hot och risker.
Att uppmuntra barnens kreativitet och faktainsamling kring hot och riskbild.
Att uppmuntra till riskförebyggande arbete i hem och skola.

A. Ställ frågor till olika yrkesgrupper, som ofta ser risker och olyckor i sitt arbete,
t ex polis, de som arbetar inom räddningstjänsten, skolsköterskan eller ambulanspersonal.

”Kan du berätta om sådant man kan råka ut för som …”
”Vilka händelser sker ofta/sällan?”

För äldre barn i stor 

eller liten grupp.
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Instruktion till barnen

Idag har Gottfrid och Oskar svenska första lektionen. De ska få förbereda en intervju. Just nu gör de en låtsas-

mikrofon av en plastflaska och ett ljus.

Snart ska de få gå till syster Malin. Malin har ett eget rum på skolan. Dit brukar man få gå när man ska vägas 

och mätas och prata också. Hos Malin finns ett särskilt rum där man kan få ligga och vila om man inte mår bra 

eller har slagit sig.

Idag ska Gottfrid och Oskar ta reda på om Malin råkat ut för något otäckt i sitt jobb. De tror att hon har det men 

vet inte säkert. Sköterskor måste väl hjälpa till när det har hänt stora olyckor?

Hjälp Gottfrid och Oskar att hitta på frågor som de kan ställa.

B. Förbered en intervju där du frågar någon vuxen i din närhet om de råkat ut för några olyckor när de var i din ålder.
t ex en förälder, mor- eller farföräldrar, lärare eller skolvaktmästaren.

”Råkade du ut för någon hemsk händelse när du var så gammal som jag?”
”Var du rädd för något?”
”Vad gjorde du åt rädslan?”

C. Uppföljning: Sammanfatta intervjusvaren. Berätta om vilka vanliga risker vi lever med i vardagen.



9. Aktivitetslåda
Syfte: 

Att skapa diskussion om olycksrisker.
Att bli medveten om olycksrisker och hur man undviker olyckor.

Metod:
• Barnen ska para ihop saker eller bilder som hör ihop
• Indelning (vem ska jag jobba med?)

Alternativ:
Samla några utvalda saker i en låda med lock.

Låt ett barn i taget (med ögonbindel på) plocka 
upp en sak och gissa vad det är.

Efter gissningen tittar alla på just den saken och 
diskuterar risk eller användningsområde.

När alla parat ihop sig diskuteras bilderna
Parbilder:

• Reflex/billyse i mörker
• Kaffekopp/termos
• Matta/person som ramlat
• Plåster/skärsår 
• Snorkel/badbyxor
• Cykel/cykelhjälm
• Telefonnummer 112/ambulans
• Medicinburk/sköterska eller en sjuk person

Exempel på saker:
Plåster, medicinburk, flaska med lampolja, provcylinder, vägtrafikmärken, reflex, reflexväst, snorkel/badbyxor, kniv (som 
inte är vass), kaffekopp/termos, stearinljus, värmeljus,  första förband, leksaksambulans, -polisbil, -brandbil, vit rock 
(läkare, sjuksköterska, sjukhus).

En övning för de 

yngre barnen i stor 

eller liten grupp.
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10. En lek med mening (fadderövning)
Syfte: 

Att inleda diskussion om sorgliga och jobbiga händelser via aktiv lek.

1.
Jag är så arg att jag vill slåss

Men jag slår ju inte en kompis förstås

Att boxa i luften mycket bättre är

Och då gör man bara så här

2.
När ingen vill vara med mej

Varken kille eller tjej

Då går jag bara omkring 

Och gör just ingenting

3.
Ibland när man är ledsen så vill man ha en kram

Det kvittar om man är tio eller en gammal dam

Idag ger jag en kram till dig

Det kvittar om du är kille eller tjej

4.
Ibland händer saker man inte kan förstå

Vad gör man då?

Ring till en kompis som kan hälsa på

Det känns säkert mycket bättre då

5.

På filmer slåss dom så blodet sprutar

Så här låter det när ambulansen kommer och tutar

6.
Hur mycket kan man slåss innan någon dör?

Så som dom i många filmer gör

Skott efter skott men ändå uppe på benen

När man borde ligga död/stilla som stenen

7.
Jag läste om ett hus som just brunnit ner

Nu har den familjen inget hem mer

Hade de glömt brandvarnaren?

Så här låter den

8.
Fy, jag känner mig så tvär

Jag önskar att jag inte vore här

Det känns nog bättre om en stund

När jag fått skälla som en hund

Instruktion till barnen
• Barnen sitter i cirkel på golvet eller utomhus

• I mitten finns ett antal brev som innehåller ett uppdrag

• I tur och ordning får barnen ett brev som de läser + gör ”uppdraget”

• Efter utfört uppdrag tilldelas man en bokstav  (i en viss färg)

• När alla uppdrag är utförda letar barnet upp andra barn med samma 
färg på sina bokstäver och bildar tillsammans ett ord

• När alla smågrupper bildat sitt ord samlas man i cirkel igen och bildar 
en mening av alla orden

• Diskutera meningen som orden bildat!

Förslag till innehåll i breven:

För både yngre  

och äldre barn i stor  

grupp/helklass.
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9.
När jag får leka blir jag glad

Vi ställer oss alla i en lång rad

Gör som jag gör i en minut

Sedan är leken slut

10.
En bil körde på min kompis katt

Jag trodde att kompisen skulle få fnatt

Som ropade, skrek, grät och var arg

Och ylade som en varg

11.
På TV syns mycket otäckt som hänt

Har du också hemska känslor känt?

Är du rädd för monster, mörker, drakar?

Så här darrar jag när jag är rädd så jag skakar

12. Många skadas varje dag
Hoppas det inte blir du och jag
Sitter du i en bil som krockas

Är risken väldigt stor att du chockas
Hur ser man ut i ansiktet då?

Alla visar när jag räknat till två

13.
Är du både arg och sur

Runt omkring dig känns det som en mur

Hur kan du bli glad igen?

Fråga om någon vill vara din vän

14.

Kramar känns bra när dagarna känns kalla

Och tänk vad bra – en storlek passar till alla.

15.
På TV visas bilder från krig

Gäller det egentligen mig?

Jag blir faktiskt rädd ändå

Hur ser man ut då?

16.
Om man sjunger kan man bli glad

Vi sjunger tillsammans minst en rad

Vi väljer en sång som vi lärt oss av mamma

Stå upp och dansa och sjung meddetsamma

17.
Att kunna simma det är bra

Man kan träna varje dá

Även här på torra land

Kan man ju träna simtag ibland

18.
Nu vill jag en snäll lek leka

Och på den som jag nu peka

Får en puss och kram av mig

Skicka sedan vidare till en tjej

19.
Barn som svälter och barn som dör i krig

Jag läser i tidningen – visst angår det mig

När jag tänker på alla som far illa

Börjar jag nästan själv att må illa

20.
Plåster hjälper inte på alla sår

Tänk om man dåligt på insidan mår

Hur kan man hjälpa någon då?

Kanske prata och lyssna och kramas också?

21.

Ibland så är man ledsen – ibland är man glad

Idag känns allting toppen så därför skuttar jag

22.

Ibland mår man bra – ibland mår man illa

Jag har så ont i magen så jag tror att jag trilla
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23.
På TV såg jag en flicka som inte var mätt

Varför lever många barn på detta sätt?

Vi får ju mat och dricka varje dag

Denna favoritmat gillar jag

24.
Jag delar gärna med mig av min apelsin

Så att hälften blir din

En tanke kan man också ge

Prova bara så får du se

25.
När du cyklar ska hjälmen vara på 

Annars kan det illa gå

Vi har ingen cykel hos oss

Men på rygg kan man cykla med benen förstås

26.
Ibland när vi ska mysa

Låter vi stearinljus lysa

Glöm inte släcka när du går ut

Låtsas att de andra är ljus som ska blåsas ut

27.
Om någon retas och skrattar åt dig

Känns det inte bra för varken kille eller tjej

Nej, nu ger vi alla en bättre chans

Nu skrattar vi alla tillsammans

28. Tänk vad kompisar är bra
Dom vill vi alla ha

Med sin allra snällaste röst
Kan de ge någon som är ledsen tröst

Och nu är det du
Hur låter din allra snällaste röst just nu?

29.
Om det börjar brinna

Måste vi ut hinna

Och om du vill göra rätt

Kryp längs golvet – det är rätt sätt

30.
Kontrollera nu med språng

Om här finns någon nödutgång

Lär dig att skylten känna igen

Vilken färg har den?
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Förslag till diskussionsmeningar:
• Varför blir barn ledsna?
• Diskutera sorgliga händelser
• Vad gör mig rädd?
• Vad gör mig orolig?
• Vad gör mig ledsen?
• Vad gör mig glad?
• Leta efter tråkiga händelser i tidningen
• Varför svälter många barn?
• Varför krigar många länder?

V A R F Ö R B L

I R B A R N L E

D S N A  D I S

K U T E R A S O

R G L I G A H Ä

N D E L S E R

V A D G Ö R M I

Metod:
• Kopiera den mening du vill ha som diskussionsämne
• Klipp ut bokstäverna, måla varje ord i en färg och lägg i ett brev
• Dela ut bokstäverna till barnen i den takt de utför sina uppdrag
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G R Ä D D V A

D G Ö R  M I G O

R O L I G V A

D G Ö R M I G L

E D S E N V A

D G Ö R M I G G

L A D L E T A

E F T E R T R Å

K I G A H Ä N D

E L S E R I T I

D N I N G E N

V A R F Ö R S V
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Ä L T E R M Å N

G A B A R N V

A R F Ö R K R I

G A R M Å N G A

L Ä N D E R H

I T T A A R T I

K L A R O M O L

Y C K O R

A B C D E F G H

I J K L M N O P

Q R S T U V X Y

Z Å Ä Ö
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11. Vad nu då? (fadderövning)
Syfte:

Att öka riskmedvetenheten och lära barn undvika olyckor.

Metod:
Välj en av följande situationer

• Lägg ut de saker som hör till situationen på en stig i skogen
• Låt barnen hitta sakerna
• Diskutera vad som kan ha hänt

1. Gottfrid har gått vilse:
1. vante
2. keps

3.kompass
4. ficklampa

5. polisbil

5. Dödsfall
1. ett ljus

2. bild på en kyrka
3. bild på begravningsbil

4. bild på en kista
5. bild på en blomsterkrans

2. Gottfrid har cyklat omkull:
1. trasig cykeldel

2. cykelhjälm
3. sko

4. blodigt plåster
5. ambulans

6. Inbrott i Gottfrids källarlokal
1. ficklampa

2. nyckelknippa
3. hänglås

4. rånarluva
5. skattkista

3. En brand
1. tändsticka

2. tändsticksask
3. raket

4. sotig planka
5. bränt klädesplagg

7. Flykt eller utvisningshot
1. polisbil
2. pass

3. skylt ”Migrationsverket”
4. flygplan

5. båt

4. Skilsmässa/separation
1. bild bröllopskort/kompisbild

2. bild ledsen kille
3. bild ledsen tjej

4. nalle
5. bild flyttbill

För både yngre 

och äldre barn.

Diskussionsfrågor:
• Vad kan ha hänt?
• Hur känner man sig då?
• Hur kan vi hjälpa?
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12. Känslotermometern (fadderövning)
Syfte: 

Att få barn att vilja och våga prata öppet om känslor och om hur de mår.
Att synliggöra olika känslor för barnen.
Att visa att vi har samma känslor inom oss men kan uttrycka dem på olika sätt.
Att öva samarbete. Att lära sig vänta på sin tur.

Metod:
Tillverka en stor termometer i hårdpapp

• Skriv barnens namn på flirtkulor och lägg i en påse eller skål
• Rita figurer med olika ansiktsuttryck på flirtkulor eller papper
• Sätt den gladaste figuren högst upp på termometern och den som är mest 
  ledsen/arg längst ner på den lägsta temperaturen
• Den vuxne plockar en namnkula ur påsen och läser namnet
• Barnen får gå fram i tur och ordning och välja figur efter hur de känner sig just nu
  eller i vissa angivna situationer t ex:

Så här känns/kändes/ det när

…ingen vill vara med mig

…jag är ensam hemma

…min katt/hund/hamster dog

…jag ser otäcka bilder i tidningen

…jag ser otäcka bilder på TV

…ingen vill sitta bredvid mig

…jag är ensam på skolgården

…jag får sitta ensam kvar i matsalen

…när någon retar mig

…när någon hotar mig

…ingen pratar med mig

…min kompis skulle flytta

…mamma och pappa bråkar

…jag inte kan sova/har mardrömmar

…min bästis hittade en annan kompis

För yngre och 

äldre elever
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Alternativ:
På en stor platta får barnen i samarbete med varandra arrangera sin egen ”känsloväv”, gärna under en längre tidsperiod så att 
barnens tankar får utrymme. 

Med olika färger, tyg, papperssorter, garn, naturmaterial och annat material får de beskriva sina känslor medan den vuxne 
tar upp frågor som är aktuellt.

Tips på diskussionsfrågor:
• Hur kan man känna sig?
• Kan känslor ha färg?
• Vad är magkänsla?
• Kan man trycka ut sin trötthetskänsla?
• Minns du någon känsla sedan du var yngre?
• Hur kändes det när du var riktigt rädd/glad/arg den gången?

13. ”Fångarna på fortet” (fadderövning)
Syfte:

Att röra på sig och öka sin kroppskännedom.
Att se varandras goda sidor.
Att stärka gruppens sociala samspel.

Metod:
• Arrangera en hinderbana med ett antal stationer i en avgränsad ”naturruta” i skogen
• Planera aktiviteter som tar fram olika kompetenser hos barnen t ex att vara stark, 
  smidig, liten, stor, klurig, modig, försiktig, noggrann och mycket annat
• Vid varje station finns en nyckel gömd. Samtliga nycklar leder till en överraskning för barnen

1. start 5 gräva 9 hoppa på ett ben

2. krypa under gren 6 springa till ett träd och tillbaka 10 gå balansgång

3. hänga i rep 7 hoppa över dike 11 känna i hålig stubbe/ihåligt träd

4. balansera på stenar 8 hoppa jämfota 12 mål

För hela 

målgruppen

Metod:
• När barnen arbetat klart kan väven hängas upp på väggen för prydnad och för diskussion/tillbakablick
• Kom överens med barnen om var olika känslor sitter på väven
• Markera de olika känslorna med rosetter på kardborreband
• Barnen kan flytta rosetterna = känslorna beroende på hur de känner sig olika dagar
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För både yngre 

och äldre barn
15. Tystnad
Syfte:

Att visa att tystnaden är en naturlig del av livet och en resurs som inte  
används så ofta.
Att stanna upp och vara stilla, att tänka efter och reflektera.
Att lyssna på annat än röster.

Metod:
• Sitt parvis mittemot varandra och var tysta i en minut. 
 ”Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju – tysta leken börjar nu”
• Sitt parvis rygg mot rygg och var tysta
• Sitt utspridda i naturen i närheten och var tysta

Tips på diskussionsfrågor:
• Är det svårt eller lätt att vara tyst?
• När är man alldeles tyst? När är det alldeles tyst?
• Är det bra eller dåligt att vara tyst?
• Hur känns det när det är alldeles tyst?
• När är det skönt att vara tyst?
• När är det inte skönt att det är tyst?

Alternativ: Tystnad
• Välj ut en plats där du kan samla alla dina elever
• Visa under tystnad en eller två elever att du vill att de samlas på den platsen
• De får också hämta sina kompisar till platsen under tystnad
• När alla står tysta på den utvalda platsen bryter du för diskussion

För äldre barn
14. Naturföremål
Syfte:

Visa att naturen kan användas som inspiration/ett medel för att bearbeta  
en speciell känsla.

Metod:
Beskriv en din känsla vid en viss händelse via ett naturföremål

• Välj föremål
• Sätt dig rygg mot rygg med en kompis
• Var tysta och fundera
• Beskriv för varandra hur ni känner
• Samlas i den större gruppen i liten cirkel
• Diskutera och beskriv om och hur naturen kan vara bra för 
  olika känslostämningar
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Alternativ: Tystnad
• Dela in barnen i par
• Låt varje par plocka ett ord från en skål/påse
• Parvis får de förbereda sig på att visa upp ordet för kompisarna under tystnad
• Kompisarna gissar vilket ord eller känsla som visas

Exempel:
• Mörker
• Ensam
• Rädd
• Arg
• Mardröm
• Tillsammans
• Hjälpa
• Glädje
• Spännande
• Fara
• Ledsen
• Skam
• Deppig
• Förtvivlad

Alternativ:
Ge samma ord till tre barn. De får enskilt förbereda sig för att beskriva ordet för de andra utan att säga ordet. 
När kompisarna listat ut vilket ord som beskrivits på tre olika sätt kan vi diskutera hur olika vi ser på samma ord eller känsla.

Prästen var på besök i en förstaklass 
och frågade om det var någon där 

som kände igen honom.
Javisst, sa en elev, det är ju du som 

läser upp nyheterna i kyrkan.
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Farmor, farfar och barnbarnet Sara, 4 år, 
var på kyrkogården och satte blommor på gravarna. 

Då sa Sara: 
”Nu har de det fint när de kommer upp!”

18. Avslappning (fadderövning)
Syfte:

Att upptäcka tystnaden och kunna identifiera ett ljud i taget.

Metod:
• Barnen ligger tysta och slappnar av
• Det är mörkt i rummet
• Ledaren gör olika ljud alternativt spelar lugn musik eller ett instrument
• Barnen berättar vad det är för ljud de hör
• Diskutera hur man känner sig när man hör olika typer av ljud, när
  är musiken behaglig eller obehaglig?

Exempel på olika ljud:
• Gå tungt med släpande steg
• Skramla med en nyckelknippa
• Knäppa med fingrarna
• Spela på ett instrument
• Spela upp på en bandspelare (jämför även klassisk musik och hårdrock)
• Studsa med en boll
• Klippa med en sax i luften
• Knäppa med en kulspetspenna

För yngte och 

äldre barn
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19. Vad menar du? (fadderövning)
Syfte:

Att undvika missförstånd.
Att förklara begrepp som anknyter till känslor.

Metod:
Välj ett uttryck
Diskutera vad uttrycket betyder
Vad kan ha hänt när man säger så?

1. Lägga benen på ryggen

2. Dra benen efter sig

3. Ta sig vatten över huvudet

4. Hugga i sten

5. Ha hjärtat i halsgropen

6. Starta bensinkrig

7. Att tappa hakan

8. Slå någon med häpnad

9. Att se rött

10. Hamna i blåsväder

11. Att sitta i sjön

12. Dra åt skogen

13. Att ha eld i baken

14. Bli eld och lågor

15. Komma ur askan i elden

16. Sitta som på nålar

17. Att titta snett på någon

18. Få en släng av sleven

19. Att komma på efterkälken

20. Att få ett sladd-barn

21. Tappa rösten

22. Att rygga tillbaka

23. Få om bakfoten

24. För glatta livet

25. Att vara varm i kläderna

26. Ha en klump halsen

27. Att hålla masken

Välj bland uttryck som kan vara svåra för barn att förstå. Diskutera.

För de äldre 

barnen
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20. Dikter och böcker om känslor
Syfte:

Att förstå vikten av att ta hänsyn och visa emapti.
Att utveckla sin självkänsla och självförtroende.
Att dela med sig av tankar och känslor.
Att lära sig lyssna på andra och vänta på sin tur.
Att ta egna initiativ och använda fantasin.

Vänner är de där ovanliga människorna 
som frågar dig hur det är och sedan väntar 

på svaret.

En övning för de 

äldre barnen och en 

för de yngre
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Metod:
För de yngre barnen:
• Läs en bok för barnen
• Låt barnen rita episoder ur boken
• Lägg bilderna i en ”sagopåse”
• Plocka bilder ur påsen och diskutera kring känslor

Alternativ: Välj bland orden i rutorna på nästa sida
Gör en egen berättelse om Gottfrid.
Orden du får på kortet ska finnas med i din berättelse.
(Ge samma ord till alla grupper för att visa hur olika berättelserna kan bli även om alla utgår från 
samma ord)

Instruktion - för de äldre barnen:
• Välj en bok och läs den

• Forska om författaren

• Vad får man lära sig av boken?

• Välj ut fem känslor som finns i boken

• Redovisa: Berätta om boken i en speciell ”berättarfåtölj”

• Skriv en dikt om de fem känslorna som du har valt från boken



• inte hemma
• ensam
• rädd

• kompis

• soffan
• glad

• långt borta
• ringa

• TV
• hemskt
• nyheter
• blunda

• köpa
• nervös
• orolig

• nej!

• arg
• stranden

• glass
• mormor

• tävla
• springa

• sist
• ledsen

• storebror
• ladugård

• träd
• trött

• onsdag
• plåster

• aj
• oj

• fritid
• fotboll
• spela

• förlora

• skola
• läxa
• svårt
• hem

• cykel
• ont
• grus
• blod
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21. Reflektion
Syfte

Att skapa möjlighet till eftertanke.
Att bli medveten om sina olika känslor.

Metod
Diskussion
Samling i gnuggcirkel på golvet eller ute. 
(Ett tänt ljus i mitten eller kring en lägereld)

Förslag på diskussionsfrågor:
• Vad har vi gjort idag?
• Har det hänt något särskilt idag?
• Har du blivit särskilt glad, ledsen, rädd, orolig, trött, arg ?
• Har du gjort någon glad, ledsen etc.
• Har du varit tvungen att skynda dig? När? Hur kändes det?
• Måste man skynda sig ofta?
• Har någon bråkat? Vad hände då?
• Hur löstes bråket?

Pappa ringer hem och sexårige Jacob svarar. 
När de pratat en stund råkar Jacob tappa 

telefonluren i golvet. Han plockar upp den och 
frågar: -”Pappa, slog du dig?”
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Instruktion
till arbetshäftet
Vi ger ingen rekommendation om 
ålder för de olika övningarna, utan 
låter dig som lärare avgöra vad som 
passar barnen bäst. Syftet med 
fadderövningarna är att överbrygga 
åldersgränserna och inbjuda barnen att 
hjälpa varandra, oavsett ålder.

Ett syfte med barnhäftet är också att 
ge barnen aha-upplevelser och inspirera 
till fortsatt fadderverksamhet och 
inspirerande diskussioner i ert framtida 
arbete. 

Förslag på motsatsord som kan 
komma till användning i några av 
övningarna.

• Rädd-modig
• Snäll-dum
• Sol-måne
• Dag-natt
• Lugn-orolig
• Kall-varm
• Leva-dö
• Ledsen-glad
• Gott-ont
• Arg-glad
• Tyst-högljud
• Lat-flitig
• Ljus-mörker
• Svart-vit
• Gammal-ung
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Sid. 2
Här är en översikt över de tre stegen, som Gottfrid-materialet bygger på.

Sid. 3 Aktivitet för de yngre barnen
Låt barnet dra streck mellan bilder som verkar höra ihop.

Sid. 4 Aktivitet för de yngre barnen
Måla de bilder som visar hur en bra kompis ska vara.

Sid. 5 Aktivitet för de yngre barnen
Gruppaktivitet, men barnet kan också köra bilbanan ensam
Använd bilbanan som finns i barnhäftet. Låt barnen klippa ut bilmallar. 
För de yngre kan med fördel ”känslobilarna” användas. 
Det finns en arg, en glad, en lugn, en rädd, en neutral bil och en ledsen bil.
Kasta en  tärning för varje bil. Färglägg det antal fält som tärningens ögon 
visar. Fortsätt tills alla bilar kommit i mål. 

Det behövs en bilbana för varje spel. För att även kunna spela spelet på  
sid 17 behöver varje barn minst en extra bilbana. Stäm av att det alltid finns 
en omålad bilbana att kopiera.  
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Sid. 10-11 Bilbana
En bilbana som kan användas i flera övningar.
Kopiera upp extra bilbanor innan barnen målat 
dem. En extra bana behövs till övningen på sid 
17 eller om barnen vill spela spelet flera gånger. 

Sid. 7 Aktivitet för de yngre barnen
Ringa in känslofigurer.
Diskutera de olika känslorna.

Sid. 14 Aktivitet för de äldre barnen
Ringa in känsloord som finns på bilden.

Sid. 15 Aktivitet för de äldre barnen
Här finns två uppgifter:
Leta efter ord som gömmer sig bland bokstäverna.
Hur känner igelkottarna sig? Fyll i känslorna på raden under varje igelkott.
Hur känner man sig när man är neutral, om man varken känner sig glad, 
ledsen eller arg?
De gömda ord som barnen hittar har motsatsord. Vilka?
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Sid. 16 Aktivitet för de äldre barnen
Skriv ETT ord under varje bild
Prata om vad som hänt på de olika bilderna.
Diskutera hur man kan känna sig i sådana situationer som bilderna visar.

Sid. 17 Aktivitet för de äldre barnen
Gruppaktivitet, för flera barn.

Använd bilbanan som finns i barnhäftet. Låt barnen klippa ut bilmallar. 
När läraren bestämt vilket känsloord som ska användas får barnen 
bokstäverna tilldelade sig och fyller i sin bokstav på bilens tomma dekalplats.

Spela spelet. När alla bilar kommit i mål får barnen bilda ett ord av sina 
bokstäver. 

Alternativ: Aktivitet för yngre och äldre barn tillsammans (fadderövning)
Bilbanan som finns som övning till både de yngre och de äldre barnen kan 
man utveckla mer. Barnen kan delas in i två lag ( eller flera lag = flera ord ) 
med yngre och äldre i samma lag.

När de kommit i mål med uttryckningsbilarna med bokstäver på, kan de 
antingen visa med kroppen eller rita upp inför varandra vilka känslor ordet 
väcker.

Som en fortsättning kan lagen sedan klura ut vilka ord/lag som är motsatsen.

Tips på diskussionsfrågor  
• Hur får man tag på en ambulans, polis eller brandbil (utryckningsfordon)

• Vad betyder utryckning?

• Varifrån kommer/finns dessa bilar när de inte är på utryckning?

• Vilka saker finns i dessa bilar?

• Kör dessa bilar alltid fort?

• Vad är en ”begravningsbil”/ likbil?

• Vem får åka i den? 
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Sid. 19 Aktivitet för yngre och äldre barn tillsammans (fadderövning)
Diskutera med barnen hur de nämnda känslorna känns och var man tycker 
att de sitter, på eller i kroppen.
Läraren kan gärna ta upp fler ord än de föreslagna. Förslag till känsloord 
hittar du på sid 64 under ”Instruktion till arbetshäftet”.

Alternativ
Övningen med kroppen, kan utvecklas till att barnen får rita av sin kropp 
i naturlig storlek och sedan fortsätta diskussionen med känslor och var alla 
kroppens delar sitter. Förutom att övningen är en samarbets- och turtag-
ningsträning för barnen blir den också en övning i kroppsuppfattning.

Tips på diskussionsfrågor för de äldre barnen
Vad kan ge upphov till stress?
Krav från omgivningen och sig själv, mycket aktiviteter efter skolan, prov i 
skolan, många människor på ett och samma ställe .m.m.

Känner du igen stresssymtom?
Svårt att sova, lättirriterad, inte hungrig, nervös och orolig, går ofta på 
toaletten, spända muskler, huvudvärk, har lätt för att gråta, ont i magen, 
koncentrationssvårigheter mm.

Vad är stress för barnen?
Är barnen uppmärksamma på dessa stresssymtom och stresssituationer?
Kan man göra något åt stressiga situationer?

Tips på diskussionsfrågor för de yngre barnen
Vilken färg valde du för en viss känsla?
Varför just den färgen?

Sid. 20
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Information till dig som är förälder

Gottfrid. Att förbereda barn för kriser och katastrofer
Hur man kan bearbeta barns känslor innan eller i samband med obehagliga upplevelser

I ditt barns förskola/skola har personalen arbetat med en metod som förbereder barn inför oväntade starka känsloupplevelser.
Det kan handla om olika otrevliga eller skrämmande händelser som kan inträffa i barnets närhet eller som barn möts av  

via media. Hur barn reagerar inför olika kriser beror mycket på ålder, utveckling, kunskaper och erfarenheter.

Målet med arbetet är att på ett enkelt, aktivt och upplevelsebaserat sätt ge barn trygghet genom kunskap. 

Materialet är uppbyggt kring tre steg:
• Prata - våga säga vad du tänker och känner

• Göra - gör något och må bättre

• Gå vidare - sammanfatta med ritualer och gå vidare

Det är viktigt att du som förälder finns tillgänglig för ditt barn och är uppmärksam på om frågor som kan ha samband  
med detta, dyker upp.

Om du vill veta mer om barns säkerhet med fokus på att förebygga olika typer av olyckor kan du läsa mer  
på Civilförsvarsförbundets hemsida. www.civil.se
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Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation som arbetar med att förebygga och förhindra olyckor i vardagen, att öka män-
niskors förmåga att klara utsatta situationer och att bidra till en förbättrad krishantering. En av de viktigaste uppgifterna är 
att lära människor klara sig i utsatta lägen. Det görs genom kostnadsfria korta kurser till både vuxna och barn. Syftet är att ge 
människor förmåga att ta ansvar för sig själva i alla situationer. Förbundet har 23 000 medlemmar i 230 lokala föreningar över 
hela landet. Läs mer på www.civil.se
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Moss, Miriam, Världens bästa hund

Mundy, Michaelene, Visst får du gråta

Nilsson, Eriksson, Alla döda små djur

Nilsson, Ulf, Adjö herr Muffin

Nilsson, Ulf, Min farfar och lammen

Olsson, Jacobsson, Håkan Bråkan och det stora bråket

Rubin, Dranger, Arg

Runvik, Margaretha J, Min pappa ville inte leva

Sendak, Maurice, Till vildingarnas land

Stark, Höglund, Den svarta fiolen

Sundvall, Viveca, Bland fimpar och rosor

Velthuijs, Max, Grodan blir glad

Velthuijs, Max, Grodan är ledsen

Velthuijs, Max, Grodan är modig

Velthuijs, Max, Grodan är rädd

Wikander, Eva, Dockbrölloppet

Wikander,Eva, Dockbegravningen

Dikt och poesi
Schaub, Martina. Med lust och glädje stor

Elever i Fuxernaskolan Lilla Edet. Barfotadikter

Widerberg, Siv. Skriv en dikt

Näslund, Görel. Uti vår hage – Dikter året om

Töringe, Sanna. Snölyktor & Smultronstrån – Verser för hela året

Lindgren, Barbro. Gröngöligen är på väg – Dikter för barn och andra

Widerberg, Siv. Men om du inte tror mej
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Box 2034, 169 02 Solna. 08-629 63 60. info@civil.se

Gottfrid ingår i 
Civilförsvarsförbundets barnsäkerhetskoncept

Det består av fyra utbildningar:

Kattis & Roffe (hemsäkerhet), 
Hitta Vilse (friluftssäkerhet) 

Hembert (praktisk krisberedskap)
och

Gottfrid (mental krisberedskap)

Kontakta Civilförsvarsförbundet för mer information

DET HÄR ÄR  CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET
Civilförsvarsförbundets verksamhet är inriktad på att förebygga och förhindra olyckor i vardagen, 

att öka människors förmåga att klara utsatta situationer och att bidra till en förbättrad krishantering.
En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Det gör vi genom kostnadsfria korta kurser 
till både vuxna och barn. Vi tycker det är viktigt att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva.

Vi utbildar också frivilliga för FRG, frivilliga resursgrupper, och ingår därmed i samhällets krishanteringssystem. 
Vi har 23 000 medlemmar i 230 lokala föreningar över hela landet.  

Vi samarbetar bl a med Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och 
Energimyndigheten och de flesta av landets kommuner. 

Folke Bernadotteakademin är en myndighet med uppdrag 
att stärka det svenska och internationella samarbetet inom 
konflikthantering och fredsfrämjande utveckling, dvs inom 
områdena utbildning, metodutveckling, forskning och stöd till 
det svenska civila samhället.


