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Lärarhandledning till Nollan och nätet, Noelias hemlighet

I den här lärarhandledningen får du förslag på frågor att använda i 
samtal med eleverna i klassen. Visa kapitlets “mobil” på tavlan eller ge alla 
en varsin som de klistrar in i sin tankebok. Uppmuntra eleverna att svara 
lite mer utförligt. De kan skriva ner sina reflektioner i en “tankebok”, de 
bestämmer själva vem som får läsa i sin bok. De som vill kan sedan lyfta 
sina tankar i en helklassdiskussion.  

Det finns frågor till varje kapitel, använd alla eller välj ut några. Till vissa 
kapitel finns även ett chattmeddelande  att svara på. Det sista bladet i 
lärarhandledningen kan användas för att samtala om bra och dåliga 
hemligheter. Om man vill göra en bokrecension så finns det med en sådan 
också.

Jag har informerat vårdnadshavare om att vi läser boken och hur vi 
kommer att arbeta. Sist i boken finns tips på  information vuxna. 

När boken är utläst kan man bjuda in skolans kurator till en lektion för att 
svara på frågor och för att ha en avslutande diskussioner kring boken. 
Hoppas att ni får fina lektioner tillsammans. 

Jag har använt hashtaggen #handledningnollanochnätet på Instagram, 
kika där för mer inspiration. /Emma, @kunskap_gladje_trygghet

Lgr 11 Värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer:
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklas
sen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_2
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Fakta

Visste du att …

… var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för 
kränkningar på nätet och var femte ung tjej har utsatts för sexuella 
trakasserier online (Friends nätrapport, 2017). Enligt ny statistik från 
Brottsförebyggande rådet ökar anmälningarna av brottet utnyttjande 
av barn för sexuell posering kraftigt - och de polisanmälda brotten är 
bara en liten del av alla brott som sker. Mörkertalet är stort eftersom 
många barn känner en skuld och skam inför att berätta.

Internet har visat sig vara ett utmärkt verktyg för förövare att ta kontakt 
med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Nätförövarna finns på alla 
sociala forum som är populära hos barn.
Sexualbrott på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare 
utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). De utsatta finns i hela 
landet, i alla samhällsklasser och i alla åldrar.
Det gemensamma är att de ofta inte berättar eller polisanmäler. Detta 
på grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot.
Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit 
pressad på bilder eller ha tvingad att utföra övergrepp på sig själv 
exempelvis via webbkamera. 
Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som 
vi alla kan och behöver ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle. 
Säkerhet på nätet är en av vår tids viktigaste ungdomsfrågor för att 
förebygga psykisk ohälsa vid en typ av brott som sällan anmäls på 
grund av skam, känslor av svek och hot från skickliga förövare.

  /Caroline Engvall
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Ord och fraser att samtala om före  läsning för att eleverna ska vara bättre 
rustade att möta texten.

Framsida
Vem är författare och  Illustratör? Vad ser du på bilden?

Kapitel 1
flimrar, mimar, svettklister, dreadlocks, skärm, nattduksbord, höja på ögonbrynet

Kapitel 2
lägga till, raderar, fläks upp, smakar järn, klirrar, vråla

Kapitel 3
mascara, i allt det tysta finns massa ord, blanka ögon

Kapitel 4
zombieklan, hänglås, skaver, gnissel från skosulor

Kapitel 5
lungorna blir som ballonger, svischar förbi, rullator, vajar i blåsten, stel som en 
mumie

Kapitel 6
säga något i förbifarten, blick som lyser rakt igenom, skal

Kapitel 7
pärlsträngar på fönsterrutan, två fingrar i kors, ekar

Kapitel 8
grå som miljoner blyertspennor, udden, vibrerar, stramar, exploderar

Kapitel 9
logga in, poppar upp, selfie, plutar, fräknar

Kapitel 10
dämpar, ingredienser, ompysslad

Kapitel 11
tvekar, om vartannat, 

Kapitel 12
nagelflisa, trångt, besviken

Kapitel 13
mjuk röst, fräser

Kapitel 14
sällskap, mullrar, automatiskt, darrar, blocka

Kapitel 15
ekar i huvudet, tårarna bränner, famn



2
Hur känns det att 
ha en vän?

Vad säger en bra 
kompis?

Vad gör en bra 
kompis?

Vad kan man göra 
om man känner 
sig ensam?

1

Brukar du 
chatta? Med 
vem?

Var chattar du?

Vad kan man 
göra om man 
inte känner sig 
lyssnad på av 
vuxna?

3

Varför är Nollan 
arg? Är hon arg?

Hur ska man göra 
när man vill säga 
nej, fast det kan 
göra någon 
ledsen?

5

Har du en egen 
mobil?

Har ni några 
regler du behöver 
följa kring din 
mobiltelefon?

Varför blir Nollan 
rädd?

4

Vem är Alex?

Tycker du om att 
vara ensam 
ibland? När i så 
fall?

6
Hur känner du om 
någon tar din 
mobil, om du har 
en?

Är det skillnad på 
hur man skriver i 
sms eller en chatt 
och annat 
skriftspråk?

Svara också på 
konversationen 
på mobil 1.
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8

Vem är Wilma?

Kan man känna 
någon man 
aldrig träffat? 
Förklara ...

7

Hur känns det 
att försöka 
berätta en dålig 
hemlighet?

Hur känns det 
att ljuga?

9

Vad är en selfie?

Hur hade du 
reagerat om 
någon skrev så till 
dig som Wilma 
gör till Nollan?

Svara på 
konversationen på  
mobil 2.

11

Varför är Wilma 
arg?

Hur känner sig 
Nollan tror du?

10

Har du känt dig 
extra liten någon 
gång?

Vad tycker du att 
hon ska svara 
Wilma?

Svara på 
konversationen på
mobil 3.

12

Varför har 
Nollan ont i 
magen?

Vad tycker du att 
Nollan ska 
svara?

Svara på 
konversationen på 
mobil 4.
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14
Vad menar 
mamma med att 
hemligheter kan bli 
tunga och 
glödheta?

Vad betyder 
blocka?

Varför skäms 
Nollan?

Vad gjorde Nollan 
bra?

13

Varför exploderar 
Nollan tror du?

Vad skulle du ha 
svarat Wilma om 
du var Nollan?

Svara på 
konversationen på
mobil 5

15

Vad tror du att 
det betyder att 
mamma får 
“pyspunka”?

Har du känt som 
Nollan någon 
gång?

Vet du vad du 
ska göra om du 
är med om 
samma sak som 
Nollan?

När boken är utläst
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G
ör du?

N
t så m

kt. D
u?

1

Jag vill ha fler bilder...

K
an du inte visa m

agen?

2_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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Dessa kan man använda som ett komplement till vissa kapitel. Det 
står då tillsammans med frågorna på kapitlets mobil (kapitel 6, 9, 10, 
12 och 13). Låt eleverna skriva för hand eller på dator/lärplatta. De 
kan skriva i par på den första, alltså  turas om att skriva,  “chatta” på 
låtsas.

Förslag: Klistra in även dessa i en tankebok eller liknande.



Visst går du i den skolan?

4

Jag skickar om
 10, 9, 8, 7, 

6, 5 …
.

5

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

D
u får inte!!

Vem
 ska stoppa m

ig?

3_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________



Bra och dåliga hemligheter

Ibland kan det vara svårt att berätta om man varit med om något jobbigt eller 
om någon sagt att man inte får berätta om något som har hänt. Det kan kännas 
som man skvallrar eller avslöjar hemliga saker. Men vad är då en bra hemlighet 
som är okej att vara tyst om och vad kan vara en dålig hemlighet att inte berätta 
om?

En bra hemlighet är något som gör dig och andra glada. En dålig hemlighet är 
något som får dig att må dåligt, får dig att bli rädd eller ledsen eller bara konstig 
inuti kroppen, oftast magen. Dåliga hemligheter får/ska man alltid berätta om!!!  
Sätt ett X i rutan för det du tycker är en bra eller dålig hemlighet.

Du vet vad ditt syskon ska få i födelsedagspresent och dina 
föräldrar har sagt att det är hemligt.

Du vet vad din lärare har planerat för överraskning till 
fredagskul. Hen ber dig att inte säga något till de andra.

Du vet vem din kompis är kär i och hen vill inte att du berättar 
det för någon annan.

En klasskompis tog kort på dig i omklädningsrummet och sa 
att du inte fick säga något för då…

Du är ledsen för att en vuxen i skolan sagt något dumt till dig. 
Den vuxna säger att du inte får berätta det hemma för då 
skvallrar du.

Du ser en kompis bli retad och slagen och de som slår din 
kompis säger att du inte får skvallra för då ska de vara dum 
mot dig också.

Du ska få ett syskon men får inte berätta det för någon än.

Du har sett en läskig video på Tik Tok.

Du har ätit upp din syrras godis och har jättedåligt samvete.

Det händer något när du är på nätet som ger dig lite ont i 

magen. @kunskap_gladje_trygghet
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Bokrecension

Titel: ___________________________________________________
Författare: ____________________________________________
Illustratör: ____________________________________________

Boken handlar om  ___________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Rita en bild:

Boken får ____ smileys:
Färglägg

                                       
        


