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Välkommen till lärarhandledningen
Att läsa Trustville - Kom ensam kan ni göra enbart för upplevelsens skull. Eller en-
bart för att träna läsning. De övningar vi skapat handlar dock inte om att svara på 
läsförståelsefrågor. De har fokus på bokens tema och ger eleverna möjlighet att 
uttrycka sig på flera sätt; i text, tal, bild och med kroppen. Vi hoppas att ni kommer 
åt följande frågor: varför mobbar någon andra människor? Vad händer med den 
som blir mobbad? Vad händer med den som mobbar? Varför blir någon medhjäl-
pare eller bystander till mobbning?  Vad kan vi göra för att hindra mobbning?  

Lärarhandledningen innehåller info om boken, författarna, förslag på planering 
med läsande och övningar. Kopplingar till läroplanen hittar du sist.

Lärarhandledningen är framtagen av Josefine Broman, svensklärare samt manusför-
fattare, och Ann-Christine Magnusson, en av bokens författare samt dramapedagog. 
Båda med stor erfarenhet av av workshops i skrivande för unga via Skapande sko-
la, från ansökan till genomförandet. 

Kontakta oss vid intresse: ankiliimagnusson@gmail.com. 
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Om boken

Trustville är en liten håla i norra USA, året är 1996. Vi får lära känna Jill som går 
sista året på Trustville middle school. Av någon anledning har hon blivit klassens 
hackkyckling. Det är sen höst, men snön har redan börjat falla över det lilla sam-
hället. Snart är det dags för skolan att fira 100-års-jubileum och det ska bli fest 
med pompa och ståt. Jills klass ska stå för underhållningen, en ära Jill inte alls har 
någon lust att delta i. Inte minst för att hennes roll i showen blir att spela gris, 
vilket ger mobbarna gott om möjligheter att förödmjuka henne. Då börjar märkli-
ga saker hända. Stadens märkliga byfåne, OddBill, börjar förfölja Jill. Han har sett 
fruktansvärda, blodiga syner. Och Jill finns med i dem. När livet känns som vidri-
gast dyker en ny tjej upp i Trustville: Carla. Hon vill inte bara bli vän med Jill. Hon 
erbjuder sig också att hjälpa henne att sätta stopp för sina mobbare. Och kanske 
kan 100-års-jubiléet vara rätt tillfälle...

Om författarna
 
Serien om Trustville är skriven av Ann-Christine Magnusson och Anna Knutsson. 
För samma målgrupp har de även skrivit bl a Ingen ser dig och Ingen kommer undan. 

Ann-Christine är ofta ute i skolor och pratar om sina och Annas böcker. 
Är du intresserad av att boka ett författarbesök så görs det genom 

Författarcentrum.
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Om arbetet

Det här kommer att ta 7 veckor. Första kapitlen läses hemma. Följande veckor 
kommer elverna att få dessa uppgifter:

• Läsläxa på cirka 20 sidor

• Arbete i skolan som inleds med kort gemensam sammanfattning 

• Läsning av två kapitel 

• Övningar kring det lästa. 

En sak vi tycker funkar bra är att läxan även innefattar att göra en enkel tankekarta 
hemma. Anteckna viktiga personer, platser och några få händelser. Det brukar öka 
deltagandet i sammanfattningen i skolan
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Vecka 1

• Introducera projektet. Du kan till exempel visa omslaget och göra en bildpro-
menad á la Ann-Marie Körling, berätta kort om författarna och om boken, om 
hur ni ska jobba och vilka lärandemål du har.

• Läsläxa 1: läs kapitel 1-5.

Vecka 2

• Sammanfatta läsläxan. 

• Läs kapitel 6-7 högt.

• Skrivövning
Syfte: skapa gemensamt engagemang i boken och karaktärerna samt en uppvärmning 
i skrivandet.

Sätt på lugn musik, gärna Satie. Be eleverna luta sig bekvämt över bänken, med 
huvudet mot armarna, och bara lyssna på dig. Be dem föreställa sig att de öppnar 
Sallys skåp i skolan. Hur ser det ut därinne: vad finns där, luktar det något? Upp-
muntra dem att se detaljer, som ett foto. Dela ut randiga skrivpapper medan du 
pratar. Sedan får eleverna sätta sig upp - viktigt att ingen börjar prata - och skriva 
ner allt de såg och kanske luktade eller hörde. När de skrivit en liten stund guidar 
du vidare: be dem se även Neos skåp och avsluta med att de öppnar och tittar i Jills 
skåp. Låt dem skriva en kvart eller så. Om någon blir färdig fort kan de få kika ner 
i mrs Jones privata låda i skrivbordet. Sedan samlar du in texterna. Läs några högt 
för klassen.

• Läsläxa kapitel 8 - 12 
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Vecka 3

• Sammanfatta läsläxan. 

• Skrivövning
Syfte: leva sig in i en av karaktärerna. 
Be eleverna lägga sig bekvämt med huvudet i armarna över bänken, blunda och 
bara lyssna på dig. Påminn dem om att de just läst kapitel 8 och en scen där Char-
lie mular Jill med kissig snö och Neo hjälper till.  Be dem föreställa sig scenen, se 
den framför sig. Platsen. Kylan. Lukten. Be dem föreställa sig att de är antingen 
Neo eller Charlie. Och att de gör det han gjorde. Hur ser allt ut för honom? Varför 
gör han det - vad driver honom? Hur känner han när han gör det? Dela ut randigt 
papper, penna och sudd. När du är klar ber du dem sätta sig upp - tysta - och skriva. 
En halv sida räcker. 10 - 20 minuter räcker. Samla in papper allt eftersom eleverna 
blir klara. När alla är färdiga läser du några texter högt.

• Läs kapitel 13 - 14 högt.

• Läsläxa kapitel 15 - 19.

Vecka 4

• Sammanfatta läsläxan. 

• Läs kapitel 20 - 21 högt.

• Samtalsövning
Syfte: skapa gemensam medvetenhet om hämnd, funktion och effekt
Samtal i mindre grupp. Sitt i cirkel så att alla ser varandra. Berätta: i de här ka-
pitlen får Jill chansen att ge igen och den tar hon. Scott kissar på sig, Neo kvävs 
nästan, Sally rapar när hon sjunger. Fråga: vad kände du när du läste? Kändes det 
skönt; fick de vad de förtjänade? Gick det för långt? Vad kände Jill när det hände? 
Kan du förstå henne? Sluta med en svår fråga: ska man hämnas? I så fall när?

• Läsläxa kapitel 22 - 26. 
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Vecka 5

• Sammanfatta läsläxan. 

• Dramaövning
Syfte: få syn på gruppens betydelse för hierarkier
Det här är en improvisation kring individens status. I den här dramaövningen får 
eleven ut lika mycket oavsett om hen är den som agerar eller är publik. Publiken är 
viktig; de ska berätta för skådespelarna vad de observerat. Arbeta helst i halvklass. 
 
Förberedelse
Fem elever får komma fram på golvet. Berätta för hela gruppen att de fem strax ska 
få improvisera en scen som utspelar sig hos någon som fyller år och har kalas för 
sina kompisar. Välj vem av de fem som ska fylla år. Välj hur många år hen fyller - 12 
eller 70? -  eller involvera publiken och låt dem välja.

Be publiken förklara hur rummet ser ut där kalaset är. Det kommer vara till hjälp 
både för de som improviserar och för publiken. Kanske du frågar vad som bjuds, om 
det spelas musik osv. Var noga med att det är publiken som får bestämma detta. 

Be en av eleverna som ska spela kompis/gäst att gå ut från klassrummet. Följ med 
eleven ut och ge hen en kort beskrivning av personen hen ska spela: klassens ”po-
puläraste” person. Jätterolig, har alltid något kul att säga, självsäker och framåt. 
Ingen annan hör alltså detta. Så lämnar du eleven utanför klassrummet och går in.

Berätta för eleverna i klassrummet att den sista gästen (som alltså väntar utanför) 
är klassens/gruppens hackkyckling. En som ingen vill vara med, en som de andra är 
riktigt taskig mot. En som alla tycker är olidligt tråkig, luktar illa och som är bjuden 
på kalaset bara för att födelsedagsbarnet känt sig tvungen till detta. Detta hör allt-
så alla, utom den som står utanför klassrummet.

Då kan improvisationen börja
Kalaset sätts igång, det äts och kanske öppnas paket osv. Låt det pågå i några mi-
nuter. När du tycker det är dags för den sista gästen, får födelsedagsbarnet öppna 
dörren och släppa in eleven därute. Improvisationen fortsätter. Vad händer?
Viktig är att alla håller sina roller. Detta brukar publiken tycka är väldigt roligt och 
intressant.
Avbryt improvisationen efter ett tag, när du känner att det är dags.
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Reflektera efteråt
Hur upplevde publiken att den sista gästen var? Hade hen en chans att framstå 
som festlig och kul om alla andra i gruppen behandlade henom som någon man 
kunde hacka på och frysa ut? 
 
Fortsättning
Du som lärare kan nu be fem andra komma upp och göra ungefär detsamma. Du 
väljer (eller publiken) vem som fyller år (eller annan tillställning) även denna gång, 
och väljer någon som ska gå ut och komma in sist. Fast denna gång säger du till 
den som lämnar klassrummet att hen ska spela någon med låg status och med ett 
minimalt självförtroende. En som van att aldrig bli lyssnad på. Som förra gången 
är det ingen annan som hör detta.
 
Det du säger till de övriga kalasdeltagarna är att sista gästen är den som verkligen 
alla väntar på. Hen är den coolaste och roligaste personen de känner. Någon som 
alla vill vara med och sitta bredvid. Allt den säger är kul och festligt. Som förra 
gången är det du som bestämmer när det är dags för sista gästen att anlända. Vad 
händer nu? Avsluta improvisationen efter en stund.
 
Analys 
Det klassen förmodligen kommer att märka är gruppens beteende spelar väldigt 
stor roll för hur någon uppfattas. Vi som grupp är med och skapar både hög och låg 
status hos varandra. En grupp kan både sänka och höja någon. Vi har därför väldigt 
stort ansvar. 

• Läs kapitel 27 - 28 högt.

• Läsläxa kapitel 29 - 34.
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Vecka 6 

• Sammanfatta läsläxan.

• Läs kapitel 35 - 36 högt

• Bildövning
Syfte: förmedla en stämning med bildspråk
Berätta: i de här kapitlen hände mycket. Jill går hem ensam mitt i natten från fes-
ten. Neo säger förlåt i matsalen och ger henne ett brev.  Jill går till OddBill i skogen. 
Blir räddad av Carla. Välj en plats och en situation och gör en bild. Vilken tid på 
dygnet är det? Vem/vilka är med? Vilken stämning är det?

Var tydlig med syftet: att förmedla en stämning, inte att rita fint. Vill en elev arbeta 
abstrakt och uttrycka stämningen med hjälp av till exempel bara färg går det fint.

• Läsläxa kapitel 37 - 41.

Vecka 7 

• Sammanfatta läsläxan.

• Läs kapitel 42 - 43 högt.

• Skrivövning
Syfte: skapa en gemensam syn på hur mobbning sker idag.
Berätta: nu har vi läst såhär långt och Jill har utsatts för mobbning på olika sätt. 
Den här boken utspelar sig för över 20 år sen. Det var mycket som var annorlunda 
då, till exempel hade unga inte mobiltelefoner. Tänk er att karaktärerna och berät-
telsen utspelar sig idag. Ge ett exempel på hur Neo, Sally eller någon av de andra 
skulle ha utsatt Jill, till exempel med hjälp av mobiltelefoner. Skriv en situation 
eller ett kapitel. 

Välj om eleverna ska skriva för hand eller på dator. Oavsett verktyg: uppmuntra 
dem att beskriva och gestalta - hur ser det ut, hur låter det, luktar det något, hur 
känns det? Läs några texter högt.



Avslutande övning: “Vad får du höra i skolan?”

Syfte: skapa medvetenhet kring verbala kränkningar och avnormalisera dem.

Berätta: varje dag säger människor taskiga saker till andra. Saker som kan göra 
ont eller få en att känna sig dålig. Det händer överallt, även på skolor. På gårdar, i 
korridorer, omklädningsrum, i klassrum. Fråga om det stämmer för dina elever. Be 
dem berätta vilka ord eller uttryck de hört. Både sånt som sagts till dem och sånt 
de hört sägas till andra. Låt dem skriv orden på lappar och samla in dem. Skriv upp 
orden på tavlan. Även de allra grövsta. Skriv tydligt och var noga med att stava rätt. 
Du kan skriva orden som en lista eller en tankekarta. 

Vi tror att du kommer märka att orden går att dela in i kategorier. Ord som har 
med vem man älskar att göra. Ord som har med kvinnor att göra. Ord som har 
med vilken färg man har på huden eller varifrån man kommer att göra. Ord som 
har med funktionsvariationer att göra. Ord som bara är taskiga. Hitta ett sätt att 
tydligt gruppera dem, till exempel ringa in dem i olika färger. Berätta för eleverna 
vad du gör. Skriv enkla rubriker, till exempel “Vem man gillar”, “Att vara tjej”, “Färg 
på huden”, “Varifrån man kommer” och så vidare.

Kanske blir det tydligt att egenskaper som många av oss människor har, är så lågt 
värderade att de kan användas nedsättande, för att kränka andra. Övningen bru-
kar leda till bra samtal. Ofta även en överenskommelse om att inte acceptera det. 
Att eleverna varje gång någon hör en verbal kränkning, berättar för en vuxen som 
talar med den som sagt det och som kontaktar hemmet. 
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Koppling till läroplanen
Arbetet till handledningen är förankrat i läroplanen (Skolverket, 2022). Dels i de 
inledande delar som rör skolans värdegrund och uppdrag och i de övergripande 
målen och riktlinjerna. Övningarnas syfte är att utveckla förståelsen för andra 
människor, göra personliga val och bete sig ansvarsfullt mot både sig själv och an-
dra människor. Vägen dit är ett undersökande, skapande arbete med att läsa, skri-
va, gestalta och skapa bilder. 

Kopplingar i kursplanerna, att använda till lärandemål för din undervisning.

Svenska
Syfte:
• förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga 

strukturer och följa språkliga normer, 
• förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

Centralt innehåll:
Läsa och skriva 
• Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp 

och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt utta-
lade och sådant som är indirekt uttryckt.

• Sammanfattning av texter.
• Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför tex-

ten samt till den egna läsupplevelsen (årskurs 5-6)
• Analys av texter med koppling till egna erfarenheter (årskurs 7)
• Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter, 
såväl med som utan digitala verktyg.

Tala, lyssna och samtala
• Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och 

känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer.

Bild
Syfte:
• Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Centralt innehåll:
• Framställning av berättande bilder
• Teckning och måleri (årskurs 5-6)
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