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Att prata med barn om svåra saker: Vad behöver 
vuxna tänka på?  

 

 

 

 

 

 

 

Historien om Bodri: Fortbildning för pedagoger i årskurs 1–3 samt lärare i 

fritidshem  

I november kommer alla klasser i Göteborgs grundskolor årskurs 1–3 att få var sitt exemplar av boken 

Historien om Bodri. 

I samband med detta har vi glädjen att erbjuda ett möte med bokens illustratör Stina Wirsén. Även Rädda 

Barnen deltar med råd om hur man kan ha samtal med barn kring svåra frågor.  

Fortbildningen och utdelningen av boken Historien om Bodri är ett led i stadens arbete mot antisemitism samt 

arbete med barnkonventionen. Arbetet sker i samverkan mellan Levande Historia i Göteborg, 

stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen.  

Fortbildningen ges både på plats och livesänds. Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig i länken 

nedan. 

Programmet ser du på nästa sida. 

Tid: 24 november klockan 14.00-16.00 

Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan, lokal Bohéme.  

Anmäl dig här: https://goteborg.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1236 

Stina Wirsén och Hédi Fried. Fotograf: 

Viktor Gårdsäter/Natur & Kultur 

https://goteborg.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1236
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Program under fortbildningsdagen 

14.00-14.05 Välkomna!  

Stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen hälsar välkomna 

och presenterar satsningen.  

14.05-14.25 Uppspelning av boken med bildspel 

14.25-14.55 Stina Wirsén i samtal med moderator Seroj Ghazarian 

Stina talar om boken ur ett konstnärligt perspektiv, om hennes 

erfarenheter att möta barn och samarbetet med Hédi Fried. 

14.55-15.00 bensträckare 

15.00-15.30 Att prata med barn om svåra frågor.  

Hanna Weyler Müller, psykolog på Rädda Barnen, talar om hur vi kan 

samtala med barn om svåra frågor. 

15.30-16.00 Gemensamt samtal  

Gemensamt samtal med moderator och möjlighet för publik på plats att 

ställa frågor.  

 

Mer information om boken Historien om Bodri 

Hédi Fried överlevde Förintelsen och i över trettio år har hon rest runt i svenska skolor och berättat om sina 

erfarenheter. I boken Historien om Bodri vänder hon sig till de yngre barnen. Historien om Bodri handlar om 

Hédi Freids egna upplevelser av Förintelsen. Det är en berättelse om grymhet och sorg men också om kraft 

och om hopp, skildrat genom kärleken till hunden Bodri. Boken är ett samarbete med illustratören Stina 

Wirsén.  

 

Här är en hälsning till alla barn från Stina Wirsén: 

https://www.youtube.com/watch?v=i89yrGt-gYo 

 

Efter att ni läst boken i ert klassrum får ni gärna spela in en hälsning från era elever till Hédi Freid och skicka in 

den till Ann Hanbert på stadsledningskontoret så kommer den att vidarebefordras till Hédi Freid.  

https://www.youtube.com/watch?v=i89yrGt-gYo
mailto:ann.hanbert@stadshuset.goteborg.se
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Stödmaterial för arbete med boken 

Här hittar du stöd och inspiration till att arbeta med Historien om Bodri 

Lässtöd till boken.https://www.nok.se/globalassets/al/block-till-produktsidor/barn-och-ungdom/historien-om-

bodri1/lasstod-for-historien-om-bodri.pdf 

Boken erbjuds som talbok för barn eller vuxna med läsnedsättningar via talboksappen Legimus. Vill du veta 

mer, fråga din skolbibliotekarie eller barnbibliotekarie på närmaste bibliotek. 

http://www.legimus.se/appenlegimus 

Boken finns även på Polyglutt. Tjänsten Polyglutt skola nås bara genom en app som kan laddas ner från ”skolans 

appar”. Elever och lärare loggar in på appen Polyglutt via sin Google/Staden konto.  

Radioteaterns inspelning av boken.https://sverigesradio.se/avsnitt/1237681 

Reportage om boken.https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7141476 

Film med Stina Wirsén där hon berättar om skapandet av boken.  https://youtu.be/xCwwKb3Zw_M 

Länk till intervju med Hanna Weyler Müller, psykolog på Rädda barnen. 

https://www.facebook.com/abfsverige/videos/2187199721577907 

På grundskoleförvaltningens sida för stöd i skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag hittar du fler länkar 

med stöd för att arbeta vidare med barnkonventionen. Klicka på texten för att komma till sidan.  

Levande historia Göteborg Klicka på texten för att komma till sidan.  

Forum för levande historia https://www.levandehistoria.se/ 

 

 

 

Stina Wirsén och Hédi Fried. 

Fotograf: Viktor 

Gårdsäter/Natur & Kultur 

https://www.nok.se/globalassets/al/block-till-produktsidor/barn-och-ungdom/historien-om-bodri1/lasstod-for-historien-om-bodri.pdf
https://www.nok.se/globalassets/al/block-till-produktsidor/barn-och-ungdom/historien-om-bodri1/lasstod-for-historien-om-bodri.pdf
http://www.legimus.se/appenlegimus
https://sverigesradio.se/avsnitt/1237681
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7141476
https://youtu.be/xCwwKb3Zw_M
https://www.facebook.com/abfsverige/videos/2187199721577907
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:202061151231764
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:202061151231764
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20140523-134125
https://www.levandehistoria.se/

