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Lärarhandledning – Elton får en idé

Skolverkets läroplan/kursplaner för grundskolan och ämnena svenska, samhällskunskap och bild 
ligger till grund för denna handledning. Läroplanerna i sin helhet hittar ni på skolverkets hemsida. 
Där hittar ni även centralt innehåll gällande kursplanerna för årskurs 1-3, som är de årskurser 
lärarhandledningen främst vänder sig till.  Uppgifterna i handledningen är indelade kapitelvis 
och du väljer själv om du arbetar med handledningen i sin helhet eller väljer ut enstaka uppgifter. 
Hoppas att du som pedagog ska ha nytta av handledningen i klassens arbete med Elton får en idé. 
Tack för att du valt att läsa boken med dina elever!

Handledningen passar så klart även bra i andra sammanhang än i skolan.
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Kursplan svenska
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att:

•   formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
•   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
•   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang ,
•   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 
•   söka information från olika källor och värdera dessa.

Kursplan samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt 
ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av 
jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer 
försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och 
kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen 
ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna 
och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig 
kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt 
samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella 
händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom 
ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
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Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att:

•   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
•   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
•   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
•   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera 
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
•   söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet.
•   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser.

Kursplan bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan 
tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, 
arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar 
egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ 
och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom 
undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det 
egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att 

•   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
•   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
•   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
•   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Barnkonventionen
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under 
barnkonventionen. Många länder, även Sverige, har mycket arbete kvar för att barnkonventionen verkligen 
följs. Varje land ska ha en plan för hur barnens rättigheter ska förverkligas. De vuxna måste lyssna på barn 
och ungdomar. Vuxna som arbetar med barn måste ha kunskap om barn och även om barnkonventionen.
Barnkonventionen utgår ifrån att:

•   alla barn har samma rättigheter.
•   man ska tänka på barnets bästa när man bestämmer saker som rör barn.
•   alla barn har rätt att leva och utvecklas.
•   alla barn har rätt att säga vad de tycker och få respekt.

Du hittar barnkonventionen i lättläst version här: 
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https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga-publikationer/
barnkonventionen---en-lattlast-skrift-om-konventionen-om-barnets-rattigheter/

Uppgifter indelade kapitelvis
Uppgifterna kan användas både skriftligt och muntligt.

Kapitel 1
•   Vad är det som Elton inte får titta på?
•   Varför tror du att han inte får det?
•   Vad är det han ser på teven, som han blir fundersam över?
•   Hur kan man se att någon är rädd?
•   Vad kan det finnas för anledningar till att människor flyr?
•   Hur tror du det kan kännas att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land?
•   Hur kan man hjälpa människor som har det svårt på grund av att de är på flykt?

Kapitel 2
•   Barnkonventionen säger att barn har rätt att vara trygga. Vad tror du att trygghet kan 
handla om i skolan? Vad kan trygghet handla om i familjen/hemma?
•   Vad behöver du för att känna dig trygg?
•   Tror du att Elton är trygg i sin familj? Om ja varför? Om nej varför?
•   Vad får Elton för idé?
•   Det är viktigt att göra saker som man tycker om, som man mår bra av och som gör en 
glad. Elton tycker om att pärla. Vad tycker du om att göra?

Kapitel 3
•   Elton pysslar pärlplattor och ska göra kylskåpsmagneter för att sälja. Har du idéer på vad 
du skulle göra om du ville samla in pengar för att skänka till välgörenhet?
•   Hur kan man hjälpa andra människor?
•   Kan du komma ihåg någon gång när du hjälpte någon?
•   Hur känns det när man hjälper andra?

Kapitel 4
•   Elton pärlar mycket och länge. Han har tålamod. Vad betyder det att ha tålamod?
•   Tycker du om att pyssla? Vad tycker du i så fall om att pyssla?

Kapitel 5
•   Barnkonventionen säger att barn har rätt att säga vad de tycker och att få respekt. Eltons 
klass har klassråd. Vad gör man på ett klassråd?
•   Är klassråd ett bra sätt för barn att få säga vad de tycker och bli lyssnade på inom skolan? 
Förklara varför du svarar ja eller nej.
•   Vad behöver man göra för att ett klassråd ska fungera bra?
•   Varför är det viktigt att vuxna lyssnar på barn?
•   Får man verkligen säga precis vad man tycker och tänker eller finns det saker man får 
tänka men inte säga?
•   Elton har fått en ny idé. Vad har han för idé?
•   Barnkonventionen tar upp att alla barn har rätt att gå i skolan. Varför är det viktigt att alla 
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barn får gå i skolan?
•   Familjer kan se väldigt olika ut. Ge förslag på olika familjer och hur de kan se ut? (Till 
den vuxna: Kom ihåg att få in alla typer av familjer, både biologiska och icke biologiska, icke 
samkönade och samkönade och så vidare.)
•   Vilka ingår i din familj? Rita en bild av din familj.
•   Vilka personer kan ingå i en släkt? Prata om olika namn på släktingar ex faster, morbror, 
kusin, syssling.
•    Gör ett porträtt av en person i din familj/släkt som är viktig för dig.

Kapitel 6
•   Vilket är ditt favoritämne i skolan?
•   Varför gillar du just det ämnet?
•   Hur märker man att de vuxna på Eltons skola lyssnar på barnens tankar och idéer?

Kapitel 7
•   Vad betyder det att vara stolt?
•   Hur känns det när du är stolt över dig själv eller något som du har gjort?
•   Elton känner sig pirrig och lite nervös. Varför tror du att han känner så?
•   Kan du bli nervös? I så fall när blir du det?
•   Varför tror du Eltons pappa gråter?
•   Hur tror du att Elton känner när han går av scenen?
•   Ytterligare uppgifter kring barnkonventionen
•   Välj ut de artiklar i barnkonventionen som du/ni tycker är viktigast.  Arbeta vidare med 
dessa genom att exempelvis skriva ner dem och gör illustrationer till.
•   Finns det artiklar i barnkonventionen som du/ni tycker inte följs i Sverige? Varför?
•   Om man som barn inte har det bra, exempelvis upplever våld i hemmet, att vuxna i 
familjen dricker för mycket, att de vuxna i familjen är elaka och kränker barnet. Vad kan 
man göra då? Vilka trygga vuxna kan man prata med för att få hjälp? Var kan man få hjälp?
•   Hur ska en trygg vuxen vara?

Skriv en bokrecension
Du kan utgå ifrån frågorna här när du skriver din recension

•   Vad handlar boken om?
•   Vem är huvudperson?
•   Vilka andra viktiga personer är också med?
•   Vad tror du att boken vill förmedla/säga?
•   Vad tyckte du om boken? Varför tyckte du så?

Skicka väldigt gärna era recensioner till: ann.fagerbergembretsen@gmail.com. Det vore väldigt kul 
att få höra vad du/ni tycker om boken!

Skriv en dikt på temat:
•   Krig
•   Hjälpa varandra
•   Barnkonventionen
•   Trygghet 



Lärarhandledning          Elton får en idé         Utgåva 1, 2017-09-067

Ordförståelse
•   Nyheter
•   Att fly
•   Ritual
•   Skänka
•   Magnet
•   Generös
•   Krig
•   Välgörenhet
•   Pirrig
•   Aula
•   Bomb
•   Dikt
•   Buga

Vill ni komma i kontakt med mig så är ni välkomna att maila. 
Jag blir självklart väldigt glad över att få ta del av både dikter, recensioner, 

bilder med mera som ni har gjort!

Lycka till!
/Ann

Kontakt: 
Ann Fagerberg Embretsén  |   ann.fagerbergembretsen@gmail.com
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