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Rokasa & fredsnycklarna

Rokasa är ett barn som bor i ett vackert litet hus 

högst uppe på en kulle. En dag upptäcker Rokasa till 

sin förtvivlan att världen har tappat alla sina färger.

Med en knackning på dörren och ett mystiskt kuvert 

får Rokasa tillbaka hoppet om att världen ska återfå 

sina färger och bli fredlig igen.

Följ med Rokasa på en spännande resa till tio olika 

världar, lär dig nya livsvisdomar och bli en sann 

fredsresenär!

Lycka till och trevlig resa!
Katarina Saric  •  Sebastian D

ahl

ROKASA & FREDSNYCKLARNA
Lärarhandledning
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”Kära pedagog!

Du ska få följa med mig på en magisk resa och bli en fredsresenär. I varje kapitel ska du 
tillsammans med dina elever lära dig använda olika fredsverktyg, svara på frågor och 
genomföra spännande uppdrag!

Jag kommer vara din guide på resan och ge dig en fingervisning, men resan är din. Tänk dig 
att du är en konstnär som ska måla ett konstverk: du får färg, pensel och pannå av mig, men 
hur du väljer att måla bildens alla detaljer tillsammans med dina elever är upp till dig! 

Sagan om ”Rokasa och fredsnycklarna”: Alla kan relatera till sagor och berättelser. Ett sätt  
 är att du börjar med att läsa det inledande kapitlet i ”Rokasa och fredsnycklarna”.

Arbetsbok: Det är viktigt att frågorna i arbetsboken besvaras när sagan fortfarande känns  
 aktuell och är färsk i minnet! Varje elev ska reflektera och arbeta individuellt för   
 att känna eget ansvar och göra fredsarbetet mer personligt. Det är viktigt att   
 det finns en mottagare för den nyvunna visdomen! Du bestämmer själv    
 tidsramarna kring varje kapitel, hur länge arbetet med varje fredsverktyg ska pågå  
 och när utvärderingen ska ske. Arbetet ska skräddarsys för elevgruppen du arbetar  
 tillsammans med!  

Lärarhandledning:                                                                                                    

Stödfrågor: Fredsverktygen ger stöd åt relationella förmågor som ni ska öva på 
i det dagliga. Det handlar alltså om att träna på och lära sig att välja konstruktiva 
handlingar på ett lösningsfokuserat sätt. På så vis kan du tillsammans med dina 
elever bygga goda och hållbara sociala strukturer och kulturer i er lärmiljö! Ofta 
är kroppen en god vägvisare för att kunna avgöra om en handling är konstruktiv 
eller destruktiv. Stödfrågorna ger stöd för att du och dina elever ska lära sig att 
lyssna på, tolka och förstå ”det som sitter i kroppen och att följa magkänslan” på 
ett givande och utvecklande sätt. De kan användas som diskussionsunderlag 
i helgrupp, i mindre grupper eller i par: allt beroende på elevernas ålder och 
mognad samt den berörda gruppens dynamik. Stödfrågorna kan även användas 
som underlag till dramaövningar, dockteater och andra kreativa, skapande 
aktiviteter med olika uttryck. 
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Ordlistor: En del ord behöver förklaras för att de ska bli begripliga. Materialet är 
språkutvecklande med målsättning att utveckla och implementera ett relationellt 
språkbruk i skolans vardag. Ordlistor finns till varje kapitel och det finns flera sätt 
att arbeta med dem på. Ett förslag är välja ut ett fåtal ord och använda dem som 
”veckans ord”. Några andra förslag är att välja ut ord som passar att dramatisera, 
leka fram eller skapa bilder till. Vissa ord kan även utgöra ett gott underlag för 
reflekterande samtal i olika  grupp-konstellationer!

Ordspråk och talesätt: Språket i sagorna är målande och fullt av metaforer. 
De berikar vårt språk, men budskapen behöver ibland förklaras så att de kan 
förstås. Detta kan  göras genom samtal, dramaövningar och genom andra 
kreativa uttryckssätt!

Hoppas du får nytta av mina tips och förslag så att resan kan påbörjas full av  
inspiration!

 Hjärtliga hälsningar
 Rokasa
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Inledande kapitel

Stödfrågor - Fredlighet:

 •  Vad är fredlighet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa fredlighet?
 •  Har du/vi visat fredlighet någon gång? Berätta!
 •  Hur kändes det när du/vi visade fredlighet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade fredlighet mot?
 •  Har någon visat fredlighet mot dig/oss någon gång?
 • Hur kändes det när någon visade fredlighet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa fredlighet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon har visat fredlighet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar fredlighet mot någon, eller när någon
    visar fredlighet mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa fredlighet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar fredlighet mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar fredlighet
   mot varandra?

Ordlista till inledande kapitel:

färgglad
sprudlande
liv
underbar
stelna
stum
dyster
färglös
blek
livlös

spratt
skimra
regnbåge
tröstlös
hopp
längtan
älskvärd
fred
visdom
medmänniska
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spratt
skimra
regnbåge
tröstlös
hopp
längtan
älskvärd
fred
visdom
medmänniska

Ordspråk och talesätt i inledande kapitel:

  ”Blek och livlös”
  ”Spela någon ett spratt”
  ”I regnbågens alla färger”
  ”Lätt som en fjäder”

Arbetsbok:

 1) Öva på fredlighets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2) Utvärdera fredlighets-perioden (se Arbetsbok). 
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Kapitel 1 - Nyfikenhetens värld

Till pedagogen:
 Nyfikenhets-symbol: en kompass med ett frågetecken i mitten (nyfikna frågor leder
 vägen framåt).

Stödfrågor - Nyfikenhet

 •  Vad är nyfikenhet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa nyfikenhet?
 •  Har du/vi visat nyfikenhet någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade nyfikenhet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade nyfikenhet mot?
 •  Har någon visat nyfikenhet mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade nyfikenhet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa nyfikenhet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar nyfikenhet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar nyfikenhet mot någon, eller när någon
    visar nyfikenhet mot dig/oss?
 • När är det bra att visa nyfikenhet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 • Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar nyfikenhet mot varandra?
 • Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar nyfikenhet
  mot varandra?
 • Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar nyfikenhet mot   
  varandra?
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nyfikenhet
kompass
utbrista
upptäckarlust
fundering
fråga
bunt
plöja
outforskad
ombord
konduktör
färd
rutt
planlöst

kors
tvärs
respekt
kunskap
strut
frågetecken
nyfiken
mål
mening
lokförare
svar
vetenskap
uträkning
spricka

Ordlista till kapitel 1:

Ordspråk och talesätt i kapitel 1:

  ”Plöja fram”
  ”Stanna till”
  ”Kors och tvärs”
  ”Se ut som ett frågetecken”
  ”Nyfiken i en strut”
  ”Mål och mening”
  ”Att spricka av nyfikenhet”

Arbetsbok:

 1)  Öva på nyfikenhets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera nyfikenhets-perioden (se Arbetsbok).
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Kapitel 2 - Vänlighetens värld

Till pedagogen:
 Vänlighets-symbol: en röd blomma (vanlig koppling till att man blir glad av blommor.
 Man brukar ge blommor för att visa uppskattning, kärlek, etc. )

Stödfrågor - Vänlighet:

 •  Vad är vänlighet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa vänlighet?
 •  Har du/vi visat vänlighet någon gång? Berätta!
 •  Hur kändes det när du/vi visade vänlighet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade vänlighet mot?
 •  Har någon visat vänlighet mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade vänlighet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa vänlighet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar vänlighet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar vänlighet mot någon, eller när någon
    visar vänlighet mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa vänlighet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar vänlighet mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar vänlighet
    mot varandra?
 •  Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar vänlighet mot
    varandra?
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Ordspråk och talesätt i kapitel 2:

  ”Rakt framför näsan”
  ”Löpa längs”
  ”Som ringar på vatten”
  ”Vara i farten”
  ”Sprida sig som en löpeld”

Arbetsbok:

 1)  Öva på vänlighets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera vänlighets-perioden (se Arbetsbok).

Ordlista till kapitel 2:

vänlighet
vibrera
snirklig
vy
längs
böljande
löpa
ljuv
välkomna
sorg

godhet
välvilja
underlig
duns
hygglig
komplimang
bacill
smitta
löpeld
näve
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Kapitel 3 - Lyssnandets värld

Till pedagogen:
 Lyssnande-symbol: en snäcka (om man lyssnar noga kan man höra havets brus i en
 snäcka)

Stödfrågor - Lyssnande:

 •  Vad är lyssnande?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa lyssnande?
 •  Har du/vi visat lyssnande någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade lyssnande?
 •  Vad hände med personen du/vi visade lyssnande mot?
 •  Har någon visat lyssnande mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade lyssnande mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa lyssnande med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar lyssnande mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar lyssnande mot någon, eller när
  någon är lyssnande mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa lyssnande i klassrummet/raster/luncher/på
    fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar lyssnande mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar lyssnande
    mot varandra?
 •  Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar lyssnande
    mot varandra?
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Ordlista till kapitel 3: 

 lyssnande
 dov
 sus
 snäcka
 befara
 tröskel
 sanddyn
 ensamhet
 följe
 obebodd
 näve

 upplösa
 lyssna
 uppmärksamma
 skepnad
 befolka
 vagga
 ro
 somna
 höra
 gemenskap
 förståelse

Ordspråk och talesätt i kapitel 3:

  ”Slå följe”
  ”Lyssna och lär”
  ”Vagga till ro”
  ”Somna in”

Arbetsbok:

 1) Öva på lyssnande-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2) Utvärdera lyssnande-perioden (se Arbetsbok). 
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Kapitel 4 - Hjälpsamhetens värld

Till pedagogen:
 Hjälpsamhets-symbol: en vante med ett hjärta i (att sträcka ut en hjälpande hand)

Stödfrågor - Hjälpsamhet:

 • Vad är hjälpsamhet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa hjälpsamhet?
 •  Har du/vi visat hjälpsamhet någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade hjälpsamhet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade hjälpsamhet mot?
 •  Har någon visat hjälpsamhet mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade hjälpsamhet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa hjälpsamhet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar hjälpsamhet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar hjälpsamhet mot någon, eller när   
  någon visar hjälpsamhet mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa hjälpsamhet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar hjälpsamhet mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar    
  hjälpsamhet mot varandra?
 •  Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar hjälpsamhet mot
  varandra?
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Ordlista till kapitel 4: 

 hjälpsamhet
 bulta
 undran
 inbjudan
 gest
 trygg
 andetag
 lugn
 bestiga
 horisont
 hjälpa

 medhjälpare
 modig
 handslag
 godhjärtad
 övervinna
 hinder
 oövervinnelig
 innerficka
 pusta
 lättat

Ordspråk och talesätt i kapitel 4 :

  ”Som handen i handsken”
  ”Bestiga berg”
  ”Hjälpas åt”
  ”Hand i hand”
  ”Tillsammans är vi starka”
  ”Sträcka ut en hjälpande hand”
  ”Pusta lättat”

Arbetsbok:

 1) Öva på hjälpsamhets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera hjälpsamhets-perioden (se Arbetsbok). 
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Kapitel 5 - Tålamodets värld

Till pedagogen:
 Tålamods-symbol: ett träd med en frukt i mitten (man kan inte skynda på naturen, allt
 har sin tid)

Stödfrågor - Tålamod :

 • Vad är tålamod?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa tålamod?
 •  Har du/vi visat tålamod någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade tålamod?
 •  Vad hände med personen du/vi visade tålamod mot?
 •  Har någon visat tålamod mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade tålamod mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa tålamod med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar tålamod mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar tålamod mot någon, eller när någon  
  visar tålamod mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa tålamod i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar tålamod mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner är vi visar tålamod mot
    varandra?
 • Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar tålamod mot   
  varandra?
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Ordlista till kapitel 5:

 tålamod
 oprövad
 dån
 frodig
 oas
 smäck
 svaja
 otålig
 ivrig
 dags
 mogen
 årstid
 vänta

 lugn
 uthållighet
 mäta
 saktmodig
 rytm
 hinna
 stress
 början
 slut
 rund
 puls
 takt

Ordspråk och talesätt i kapitel 5:

  ”Sitta som en smäck”
  ”Livets goda”
  ”Allt har sin tid”
  ”Varje årstid har sin charm”
  ”En kamp mot klockan”
  ”Bita i det sura äpplet”
  ”Se tiden an”
  ”Rusa fram”
  ”Var sak har sin tid”

Arbetsbok:

 1)  Öva på tålamods-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera tålamods-perioden (se Arbetsbok). 
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Kapitel 6 - Tacksamhetens värld

Till pedagogen:
 Tacksamhets-symbol: ett halvfullt glas med soluppgång (se att glaset är halvfullt   
 istället för halvtomt = vi känner oss mer nöjda och belåtna)
 

Stödfrågor - Tacksamhet :

 •  Vad är tacksamhet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa tacksamhet?
 •  Har du/vi visat tacksamhet någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade tacksamhet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade tacksamhet mot?
 •  Har någon visat tacksamhet mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade tacksamhet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa tacksamhet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar tacksamhet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar tacksamhet mot någon, eller när   
  någon visar tacksamhet mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa tacksamhet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar tacksamhet mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar tacksamhet
    mot varandra?
 •  Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar tacksamhet mot
    varandra?
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Ordlista till kapitel 6:

tacksamhet
magnetisk
grumlad
skärpa
tydlig
kontrast
delikatess
lyx
överflöd
räcka
hovmästare

stilla
hunger
släcka
törst
halvfull
klase
nöjd
belåten
uppskattning
högtidligt
brillor

Ordspråk och talesätt i kapitel 6:

  ”Räcka till”
  ”Stilla hungern”
  ”Släcka törsten”
  ”Glaset är halvfullt”
  ”Se saker från den ljusa sidan”
  ”Borta bra, men hemma bäst”

Arbetsbok:

 1)  Öva på tacksamhets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera tacksamhets-perioden (se Arbetsbok).
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Kapitel 7 - Inkluderingens värld

Till pedagogen:
 Inkluderings-symbol: en figur med olika färgade cirklar i en inbjudande, inåtgående
 rörelse (att bjuda in alla)

Stödfrågor - Inkludering :

 •  Vad är inkludering?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa inkludering?
 •  Har du/vi visat inkludering någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade inkludering?
 •  Vad hände med personen du/vi visade inkludering mot?
 •  Har någon visat inkludering för dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade inkludering för dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa inkludering med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar inkludering för dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar inkludering för någon, eller när någon
    visar inkludering mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa inkludering i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar inkludering för varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar inkludering
    för varandra?
 •  Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar inkludering för
    varandra?
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Ordlista till kapitel 7:

inkludering
återfå
omfamna
varthän
ledig
piruett
iskyla
rask
varannan
brista
gapskratt
bjuda

sällskap
samvaro
stjärt
dela
dubbel
klotrund
förstå
fiffig
mötesplats
fordon
låna

Ordspråk och talesätt i kapitel 7:

  ”Susa fram”
  ”Kom in i värmen”
  ”Om vartannat”
  ”Brista ut i skratt”
  ”Bjuda in i värmen”
  ”Finns det hjärterum finns det stjärterum”
  ”Delad glädje är dubbel glädje”
  ”Hålla dörren öppen”
  ”Dela med sig”
  ”Bjuda in i värmen”
  ”Vara med”
  ”Ljushuvud”

Arbetsbok:

 1)  Öva på inkluderings-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera inkluderings-perioden (se Arbetsbok).
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Kapitel 8 - Omtankens värld

Till pedagogen:
 Omtanke-symbol: en droppe med två hjärtan som flyter ihop (om du är glad är jag
 glad)

Stödfrågor - Omtanke:

 •  Vad är omtanke?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa omtanke?
 •  Har du/vi visat omtanke någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade omtanke?
 •  Vad hände med personen du/vi visade omtanke mot?
 •  Har någon visat omtanke mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade omtanke mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 • Hur kan vi visa omtanke med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar omtanke mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar omtanke mot någon, eller när någon  
  visar omtanke mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa omtanke i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar omtanke mot varandra?
 •  Tror du/ni att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar omtanke
    mot varandra?
 •  Tror du/vi att fredligheten minskar eller växer när vi visar omtanke mot
    varandra?



Ordlista till kapitel 8:

omtanke
nyans
gnistra
ametist
snyfta
stackare
uppmuntra
stötta
daggdroppe
trösta
pärlemor

förstena
tynga
skava
gnissla
ensam
omsorg
välla
omsluta
hotfull
upplyftande

Ordspråk och talesätt i kapitel 8:

  ”Förstenad sorg”
  ”Lätt som en fjäder”
  ”Välla fram”
  ”Tung som en sten”
  ”Med lätta steg”

Arbetsbok:

 1)  Öva på omtanke-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera omtanke-perioden (se Arbetsbok).



Kapitel 9 - Ärlighetens värld

Till pedagogen:
 Ärlighets-symbol: ett kort (köra med öppna kort, lägga korten på bordet).

Stödfrågor - Ärlighet :

 •  Vad är ärlighet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa ärlighet?
 • Har du/vi visat ärlighet någon gång?
 • Hur kändes det när du/vi visade ärlighet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade ärlighet mot?
 •  Har någon visat ärlighet mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade ärlighet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa ärlighet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar ärlighet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när du/vi visar ärlighet mot någon, eller när någon
  visar ärlighet mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa ärlighet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar ärlighet mot varandra?
 •  Tror du/ni att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar ärlighet
  mot varandra?
 •  Tror du/ni att fredligheten minskar eller växer när vi visar ärlighet mot
  varandra?
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Ordlista till kapitel 9:

ärlighet
spelkort
spader (hjärter, klöver, ruter)
välordnad
prydlig
korthus
begriplig
öppen
motståndare
medspelare
brunn
fontän
demokrati

anda
vinnare
leklust
sanning
stämma
porlande
spola
lögn
kullersten
följa
spelregler
tillrätta 

Ordspråk och talesätt i kapitel 9:

  ”Få spader”
  ”Spela med öppna kort”
  ”Sanningens källa”
  ”I sann demokratisk anda”
  ”Lägga korten på bordet”
  ”Sanna mina ord”
  ”Följa spelreglerna”
  ”Sätta sig tillrätta”

Arbetsbok:

 1)  Öva på ärlighets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera ärlighets-perioden (se Arbetsbok).
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Kapitel 10 - Förlåtelsens värld

Till pedagogen:
 Förlåtelse-symbol: ett hjärta med ett plåster runt (ett förlåt är som ett plåster på   
 såren)

Stödfrågor - Förlåtelse :

 •  Vad är förlåtelse?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa förlåtelse?
 •  Har du/vi visat förlåtelse någon gång?
 •  Hur kändes det när du/vi visade förlåtelse?
 •  Vad hände med personen du/vi visade förlåtelse mot?
 •  Har någon visat förlåtelse mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade förlåtelse mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa förlåtelse med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar förlåtelse mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när vi visar förlåtelse mot någon, eller när någon
    visar förlåtelse mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa förlåtelse i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar förlåtelse mot varandra?
 •  Tror du/ni att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar förlåtelse
    mot varandra?
 •  Tror du/ni att fredligheten minskar eller växer när vi visar förlåtelse mot
    varanda?
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Ordlista till kapitel 10: 

förlåtelse
bandage
lager
sammet
hudlager
bröstficka
misstänka
skavsår
barfota
balsam
fotsula
sår

frid
såra
skymta
läka
glimma
samvete
skava
ånger
genomsyra
spår
återstå

Ordspråk och talesätt i kapitel 10:

  ”Lager på lager”
  ”Komma och gå”
  ”Lägga plåster på såren”
  ”Vad i fridens namn”
  ”Allt är inte guld som glimmar”
  ”Lätt till sinnet”
  ”Rent samvete”
  ”Flyga sin kos”
  ”Spår av”
  ”Svart som natten”

Arbetsbok:

 1)  Öva på förlåtelse-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera förlåtelse-perioden (se Arbetsbok). 
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Avslutande kapitel

Stödfrågor - Fredlighet:

 •  Vad är fredlighet?
 •  Hur/vad kan du/vi göra för att visa fredlighet?
 •  Har du/vi visat fredlighet någon gång? Berätta!
 •  Hur kändes det när du/vi visade fredlighet?
 •  Vad hände med personen du/vi visade fredlighet mot?
 •  Har någon visat fredlighet mot dig/oss någon gång?
 •  Hur kändes det när någon visade fredlighet mot dig/oss?
 •  Var kändes det i kroppen (i magen, huvudet, axlarna)?
 •  Kändes det varmt eller kallt?
 •  Hur kan du/vi visa fredlighet med ansiktet?
 •  Hur ser du/vi ut i ansiktet när någon visar fredlighet mot dig/oss?
 •  Vad händer med dig/oss när vi visar fredlighet mot någon, eller när någon
    visar fredlighet mot dig/oss?
 •  När är det bra att visa fredlighet i klassrummet/raster/luncher/på fritids?
 •  Hur tror du/vi att arbetsron påverkas när vi visar fredlighet mot varandra?
 •  Tror du/vi att det är lättare eller svårare att vara vänner när vi visar fredlighet
    mot varandra?

Ordlista till avslutande kapitel:

 fred
 sömndrucken
 glänt
 besvikelse
 förgäves
 värd
 dyft
 möta
 vitögat
 tvivel
 sprida
 förväntan
 hejda
 fredsresenär

 hjälte
 anta
 utmaning
 fredsverktyg
 generös
 storsint
 klokskap
 fortgå
 vid
 gavel
 frammana
 skönja
 gyllene
 kulör
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Ordspråk och talesätt i avslutande kapitel: 

  ”Öppna dörren på glänt”
  ”Tomma ord”
  ”Inte värd ett dyft”
  ”Se någon/något vitögat”
  ”Tvivlet sprider sig”
  ”Förväntan sprider sig”
  ”Ögonblicket är inne”
  ”Anta en utmaning”
  ”Spetsa öronen”
  ”Med varsam hand”
  ”Vara på rätt väg

Arbetsbok:

 1)  Öva på fredlighets-tipsen under utsatt period (se Arbetsbok).
 2)  Utvärdera fredlighets-perioden (se Arbetsbok). 


