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Den som hackar
Författare THOMAS HALLING 

En historia i nutid med övernaturliga inslag
Fåglar, fåglar, överallt svarta fåglar! Stora flockar. Vad vill de och varför  
stirrar de på mig? funderar Albin. Det börjar med alla råkor som flög  
över kyrkogården, runt, runt. Sen sätter sig en råka på fönsterbläcket  
och stirrar in på Albin. Vill den nåt? Varför stirrade den så?

THOMAS HALLING har tidigare varit mellanstadielärare, men är  
sedan många år författare på heltid. Han är på författarbesök i skolor 
ungefär 100 gånger per år och besöker allt från F-klass till högstadiet.

 Vad gör jag i skolan? 

Under väl anpassade 40/60/80-minuterspass berättar jag om:  
Vad är en författare?  
Hur jag råkade bli författare.  
Hur det är att vara författare.  
Hur ett förlag fungerar.  
Mina böcker (tillkomst, bakgrund).  
Samarbetet mellan författare, illustratör och förlag.

• Jag utgår från mina egna böcker, diskuterar och svarar på frågor
• Jag leder skrivövningar/skrivarverkstäder där alla lyckas!
• Jag har lång erfarenhet av ”Skapande skola” och har lätt för att  
samarbeta i större projekt.
• Stor erfarenhet av författarbesök i särskolan.
• Stor erfarenhet av att möta nyanlända och språksvaga.
 

9 - 12
år

 LÄTTLÄST SKRÄCK 

FÖR MELLANSTADIET 

FLER TITLAR  9-12 ÅR AV THOMAS HALLING

HEJ!
Det här är en kompendium som hör till Världsboklådan. Här i finns mer in-
formation om böckerna som finns i lådan. Till vissa böcker finns det en lärar-
handledning, till andra finns en eller flera övningar och/eller mer information 
om författaren och andra böcker i samma serie. 

Bakom Världsbokveckan står Svenska Bokhandlareföreningen och målet är 
att främja barns läsning. 2020 genomför vi Världsbokveckan tillsammans 
med inte mindre än 12 bokförlag som har skänkt böckerna som finns i lådan. 
Totalt delas 560 lådor med 18 böcker i varje ut till barn runt om hos Sveriges 
bokhandlare, totalt över 10 000 st böcker!
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LÄTTA FAKTA OM... KUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVIST

Det finns mer än 60 böcker om olika ämnen i serien Lätta fakta. När ni läst en bok i serien kan ni 
prova att göra en egen.

GÖR SÅ HÄR:

1. Bestäm vilket ämne ni vill skriva om.

2. Sök information i böcker och på nätet. 

3. Gör en DISPOSITION. Rita upp bokens uppslag och skriv rubrikerna överst. Jämför 
med en Lättafaktabok som brukar ha 14 uppslag.

4. Skriv en INTRODUKTION (uppslag 1, sid 2-3). Berätta vad som är spännande med 
ämnet.

5. Jobba med ett UPPSLAG i taget och fyll det med text och bilder. Ni kan arbeta i ett 
skrivblock eller på en dator. Skriv kort och enkelt. Leta efter bilder på nätet eller rita 
själv. Lätta faktaböckerna har både fotografier och teckningar.

6. Ni kommer att märka att det tar lång tid att göra en bok. Klassen kan göra en bok 
tillsammans och dela upp de olika uppslagen.

7. Gör ett REGISTER när uppslagen är färdiga. Bestäm vilka ord ni tror att läsaren vill 
kunna slå upp och kolla vilka sidor ordet finns på.

8. Riktigt svåra ord kan ni förklara på sidan MER FAKTA. 

9. Kanske behöver ni en FAKTAGRANSKARE? Det kan vara någon som kan mer om 
ämnet, eller en kompis som får ge synpunkter. Ändra om det behövs.

10. Nu är det dags att läsa igenom hela boken. Kolla att orden är rättstavade och gör de 
sista ändringarna.

11. GRATTIS! Ni har gjort en egen faktabok!

TIPS: Om det tar för lång tid att göra en hel bok kan ni börja med bara några uppslag.

Leta på biblioteket efter flera böcker i serien. Saknar ni något ämne? Mejla 
info@berghsforlag.se med era tips.

Lärarhandledning: Lätta fakta

Gör en egen faktabok
Actionfyllda äventyr med Avdelning 33   
I alla tider har det funnits brottslingar, och i alla tider har det funnits de som bekämpat 
brottsligheten och stått upp för rättvisan. Men aldrig förr har världen haft ett lika mäktigt 
vapen som gänget på Avdelning 33 på internationella polisen Ipols högkvarter.  

 

Tolvårige Sam har tränats upp till att bli en av världens starkaste och skickligaste agenter. 
Tillsammans med Kung Pow‐mästaren Ju och datageniet Aisha arbetar trion för att sätta käppar i 
hjulet för världens onda krafter. Och det blir många käppar, för skurkarna finns överallt ibland oss.     

I Dödens dal tvingas Sam och mästare Ju att resa till Uganda för att ta reda på varför djungeln 
plötsligt tömts på alla gorillor. Spåren leder rakt mot Dödens dal, dit ingen människa vågat sig på 
årtionden. Med hjälp av den lokala toppagenten Lucky Mbete och hennes djungelkunskaper lyckas 
de ta sig in i dalen, och inser att de står inför ett av de farligaste äventyr de någonsin varit med om.  

I Game Over tvingas Avdelning 33 kämpa mot hela den digitala världen. Den artificiella intelligensen 
Wasabee gillar nämligen datorspel, och har nu utmanat världen på ett slutgiltigt game. Ett spel på liv 
och död.  

I Ett levande vapen har en av världens farligaste brottslingar, Papegojan, lyckats storma Brasiliens 
högsta skyskrapa och tagit gisslan högst upp i byggnaden. Han kräver mångmiljardbelopp, annars så 
kommer han spränga hela skyskrapan med gisslan kvar inuti. Sam och Mästare Ju lyckas ta sig in i 
Skyskrapan utan att bli upptäckta, men huset är fyllt av tungt beväpnade kriminella och de är nära att 
dödas innan de ens hunnit till första våningen i byggnaden.  

I De fem demonerna har en galen forskare lyckats hitta en lösning på klimatförstörelsen av jorden. 
Hon planerar nämligen att utplåna roten till alla de miljöfarliga utsläppen: Mänskligheten. 
Efter år av forskning har hon äntligen lyckats avla fram fem genmodifierade djurarter, som alla är 
starka nog att besegra mänskligheten. Och nu är tiden inne för att släppa ut odjuren över jorden...! 

I Hotet från rymden hotas mänskligheten av en asteroid som är på väg mot jorden. På tv följer Sam, 
Ju och Aisha en direktsändning från månen där teknikgeniet Mr NoNo har ett vapen som enkelt 
spränger asteroiden i småbitar. Mr NoNo verkar vara en hjälte, men Aisha lägger märke till att vapnet 
nu riktats mot jorden, och via en mobiltelefon för de höra Mr NoNos bloddrypande planer. 
Sam och Mästare Ju beger sig därför till månen för stoppa Mr NoNo. Men det är enklare sagt än gjort 
– för i deras väg står Sheewa, Mr NoNos urstarka mordmaskin till syster. 

Böckerna om Kung Pow är fyllda av spännande äventyr och snabb action.  
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Lärarhandledning  
för Kung Pow:  

Dödens dal  
och  

Game Over 

av  
Anne-Marie Körling

1

Detta är en handledning till bokserien Kung Pow men samtidigt också en tankemodell hur att 
förhålla sig till barn- och ungdomsböcker och därmed främja det barn och unga väljer att läsa. 

Lärarens läsfrämjande attityd 

Som lärare är du en förebild. Du har en fantastisk möjlighet att inspirera elever till att möta böcker 
med ett rikt och nyanserat innehåll. För att eleverna ska uppskatta att läsa måste de bemötas med 
en positiv nyfikenhet på det de läser. Helt enkelt kan du som lärare skapa förutsättningar för att 
möten med böcker blir positiva. 

Med ett positivt förhållningssätt till böcker menas inte att läraren är överdrivet glad eller förtjust 
över elevens bokval, utan handlar mer om att värdera bokens innehåll med varsamhet och att 
inbjuda eleverna till att tänka, känna och bli intresserade av vidare läsning. Det är viktigt att göra 
plats för diskussion om vad och hur eleverna tänker kring en bok eller kring sin läsning, och varför 
de tänker som de gör.

Ett läsfrämjande förhållningssätt är smittsamt och bidrar till nyfikenhet på vad böckerna innehåll-
er. Det är ett förhållningssätt som bidrar till ett förtätat samtal om böcker och leder därmed till 
att också elever blir läsfrämjare. Detta sker då vi samtalar om böckerna och blir vänner genom 
dem. Den sociala läsningens betydelse för gemenskap och utbyte ska inte förringas, tvärtom ska 
den lyftas fram och få bli en del av hur böcker får spridning och vad som gör att vi läser böcker 
som andra läser. 

Lärarens förförståelse och förberedelser  
– kollegial läsning 

Det är värdefullt att läraren har kännedom om boken som läraren väljer att högläsa för eleverna, 
eller som eleverna själva väljer att läsa och sedan arbeta med i skolan. De flesta av övningarna i 
detta lärarstöd baseras på att boken läses högt för en hel klass eller grupp elever. Men de går na-
turligtvis även att anpassa till uppgifter en elev kan arbeta med vid enskild läsning. Det finns flera 
sätt att lära känna en bok:
•  Att läsa hela boken från början till slut
•  Att läsa recensioner om boken
•  Att läsa några sidor här och där så att man kan skapa sig en uppfattning om 

språk och innehåll
•  Att läsa ett smakprov om sådant ges

KUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVISTKUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVISTKUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVIST
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Läs kollegialt och lär känna  
läsaren i läraren

Ett kollegialt samtal kan utvecklas genom att varje lärare i ett kollegium läser ett kapitel var och 
återberättar det så sakligt som möjligt under ett möte. I ett pedagogiskt samtal återges kapitlets 
innehåll och när vi lyssnat till varje lärares berättelse kan vi diskutera genre, ordförråd, handling 
och varför vi ska läsa den och när och hur. Det här arbetssättet gör också att vi lär känna varandra 
som läsare, vilket stärker lärarens roll som läsande förebild. Att samtala om en bok ger oss inblick-
ar i pedagogiska tankegångar inom kollegiet samt idéer om flera sätt att främja undervisningens 
innehåll. 

3

Att läsa, tänka och lära  
ur Kung Pow-böckerna 

 
Betydelsen av att läsa böcker  

som kommer i serier 

Barn tycker om att känna igen sig. Att läsa flera böcker av samma författare och känna igen sig i 
illustrationer skapar läsande trygghet. Man vet ungefär vad det är man ska få möta och man vet på 
vilket sätt man ska få veta det. Man känner igen huvudkarak-tärerna och på vilket sätt de relaterar 
till varandra. 

Det kan också vara betydelsefullt att få läsa om böcker man redan har läst, och särskilt då man 
väntar på ytterligare en bok i serien så är det positivt att säga till eleverna: ”Läs boken igen”. Om-
läsning är en studieteknik och vi behöver ge barn möjligheten att öva på det. Det ger dem möjlig-
het att upptäcka nya saker i berättelsen. 

Uppmärksamma ordförrådet

Det vimlar av ord i böcker. Ord är roliga, spännande och innehållsrika. Låt gärna eleverna få när-
ma sig böcker genom att välja valfria ord ur böckerna, ord som väckt deras intresse. 

Ordförrådet är en ingång till böcker men också ett uppdrag för lärare att ge eleverna. Ett rikt och 
varierat språk kommer av att man ständigt bidrar till ordförrådets tillväxt samt genom att tänka, 
kommunicera och lära. 

Ordförrådet kan aktiveras genom  
att vi tittar på omslaget:

•  Vad ser vi? Sätt ord på vad vi ser på omslaget.
•  Vilka ord förväntar vi oss ska finnas i boken?
•  Ge exempel på ord som kan finnas i boken.
•  Varför tror vi att dessa ord kan finnas med? 

Visa gärna själv som lärare hur du tänker och hur du resonerar när du väljer ord. Att som lärare 
tänka högt är en modell för att lära. Det handlar om att vara genuin och att den visar att det du 
som lärare undervisar om är något du själv också vill lära dig av.

KUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVISTKUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVIST
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Gemensamt för  
böckerna 

För böcker i samma serier finns en del gemensamt innehåll. Det som är gemensamt är vilka karak-
tärer det handlar om, vilken plats eller vilka platser man utgår ifrån, var uppdragen kommer ifrån 
och varför. I Kung Pow-serien är de två först utgivna titlarna Dödens dal och Game Over. Man kan 
säga att visst innehåll är generellt och gäller för hela serien, medan annat innehåll är specifikt för 
just den bokens uppdrag, möten och platser.

Det gemensamma är:
•  Avdelning 33 (Ipols topphemliga elitgrupp)
•  Personerna Sam, Aisha, Mästare Ju och Madame P
•  Arbetsplatsen, redskapen och datatekniken
•  … och fler saker som vi kan upptäcka tillsammans. Denna fråga  

måste vara aktiv under läsningens gång. 

Stötta elevernas anknytning till karaktärerna i böckerna genom att uppmärksamma dem och deras 
respektive personligheter. Vad lär vi oss under läsningens gång? Vad känner vi igen? 

Personerna i berättelsen är olika gamla och det är betydelsefullt för deras förmåga att lösa uppgif-
ter. Hur gamla är de? Har åldern någon betydelse för hur man löser uppdragen? 

Det finns också en ordning där personerna har olika uppdrag. Men vem leder vem? När behövs 
ledaregenskaper? Förändras ledarskapet med uppgiften? 

Frågor att följa upp:

•  Vad lär vi oss om personerna under läsningens gång?
•  Vad har tekniken för betydelse i berättelserna?
•  Hur förstår vi skillnaden mellan de digitala möjligheterna och de analoga?
•  Hur kan vi koppla de olika åldrarna till analog och digital kunskap? 
•  Om vi vore en elitgrupp – vad behöver vi veta om varandras förmågor? 
•  Regler? Behövs de?
•  Vilka är reglerna i berättelserna? 
•  Regel no 15: Lyssna bara på det viktiga. Hur ska vi förstå vad man menar med det?  

Hur vet man vad som är viktigast? 
•  Vem leder vem och hur förändras ledarskapet med uppgiften?
•  Mästare Ju verkar vara mycket hård mot Sam, men finns det tillfällen där det inte 

verkar stämma?
•  Sam och Aisha har båda förlorat sina föräldrar, hur verkar det få dem att känna sig?

5

Namn och namnbyten

Det finns flera namn för en och samma person. Varför har man olika namn? I datorspel kan man 
ha olika namn, och genom samtal kring Kung Pow-böckerna kan vi diskutera våra alter egon och 
våra spelkaraktärer/avatarer. Exempelvis har mästaren Ju namnen Mästaren av Kung Pow och 
Master of Pung Kow.

Uppdragen

Uppdragen som ges Ipols topphemliga elitgrupp kan ses som en koppling till datorspelens värld, 
där man ofta ges uppdrag/quests att utföra för att komma vidare i spelet. Det är viktigt att lyfta 
den kopplingen för eleverna eller lyssna till hur de uppfattar kopplingen. 

Uppdragen i de två böckerna är dels att förhindra en utplåning (Game Over ), dels att rädda goril-
lor som försvunnit (Dödens dal ).
•  Finns det några likheter och skillnader i uppdragen? 
•  Varifrån kommer uppdragen? 
•  Vad behöver Avdelning 33 för kunskaper för att lösa uppgiften  

och ta sig an uppdraget?

KUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVISTKUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVIST
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Specifikt innehåll 
GAME OVER

 
Platser

Det finns både verkliga och overkliga platser i boken. Hur ska vi förstå vilka som finns och vilka 
som inte finns? Här ges tillfälle att studera världskartan. Undersök platserna gemensamt och ställ 
frågor om vad platserna har för betydelse för berättelsen. 
•  Seoul i Sydkorea
•  Nordkoreanska gränsen
•  Berget Fan Si-Pan

I boken säger Mästare Ju att GameCon är den vackraste plats han någonsin sett, förutom de 
grönskande sluttningarna på berget Fan Si-Pan. Vad menar han då? Låt eleverna fundera över hur 
man kan jämföra olika platser.

Redan titeln Game Over berättar att det handlar om ett spel. Det är därför både roligt, lärorikt 
och meningsfullt att diskutera hur texten kan liknas vid ett datorspel: 
•  Det finns en hemlig våning där ledning sker och där den som kan mest sitter
•  Kommunikation genom ett chip som är inopererat bakom örat
•  Avatarer och alter egon
•  Påhittade figurer och skapade av robotar
•  En ond kraft som har till syfte att förgöra världen
•  GameCon-mässan – en mässa för gamers
•  Game Over är bokens titel och anger att spelet är över

Inledningen till Game Over

Game Over börjar med att Kim Park sitter i en övergiven skyskrapa. Under två år har han skapat 
ett program som aldrig kan förlora ett enda spel, ett digitalt monster med namnet Wasabee. Med 
några knapptryck kan Kim förändra allt. Innan han trycker på knappen som sätter igång spelet 
säger Kim att han är människa. Kim programmerar in den information som Wasabee behöver, 
dvs, att hen är ett datorprogram. Wasabee får i uppdrag att besegra alla motståndare och lösa alla 
problem som uppstår under vägen. 

7

Filosofiska frågor att diskutera

•  Hur kan man lära en robot något?
•  Hur kan en robot förstå en människa?
•  Vad måste en robot kunna förstå för att den ska tjäna människorna?
•  Hur kan en robot bli farlig?

Kortskrivning – att tänka  
och formulera sig

Kim Park är ensam om att i lugn och ro skapa ett datorprogram som gör honom till någon som 
alltid vinner. Symboliskt kan vi tala om en person som sitter i ett elfenbenstorn där han är väl 
skyddad från insikt och påverkan och där han kan skapa en känsla av att veta mest och kunna bäst. 
Det betyder att vi skulle kunna diskutera vad ensamheten gör med den som skapar programmet 
och vad som skulle hända om vi samtalade med honom om eventuella problem som datorpro-
grammet skulle kunna skapa. 

Låt därför eleverna samtala två och två för att sedan under några minuter skriva ner vad de själva 
skulle skapa för sorts datorprogram och varför.

Låt eleverna skriva ett brev till Kim Park där de försöker övertala honom om att inte starta Wa-
sabee. Eleverna får då möjlighet att öva sig i att skriva en argumenterande text i syfte att avbryta 
Kim Parks projekt innan allt är för sent och världen förgörs.

Att programmera en dialog

Ett datorprogram är programmerat. Det kan inte tänka själv. Det förstår inte det som den inte fått 
förklarat för sig. Vi kan i boken läsa om hur svårt programmet Wasabee har att förstå sin skapare 
Kim Parks förklaringar och ordval. Wasabee ställer konstiga frågor, t ex om vem som är Gud och 
vem som är motståndare.

Wasabee använder orden: Krossa. Döda. Det kommer att visa sig att datorprogrammet tror att allt 
är ett spel och att det måste döda alla människor. 

Diskutera med eleverna:
•  Kunde Kim Park ha sagt något annat till Wasabee för att hindra  

programmet att försöka döda alla?
•  Vad behöver Wasabee förstå?
•  Hur skulle vi reagera om vi mötte detta program i våra datorer? 
•  Hur förstår vi ord som döda, krossa? 
•  Hur kan orden sägas? 
•  Hur påverkas vi av tonfall och tonläge? 

KUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVISTKUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVIST



1514

8

Med fötterna i det analoga  
och i historien

Sam och Mästare Ju får hjälp av en pilot från en tid innan digitaliseringen. Han har ett gammalt 
flygplan som fungerar helt utan datorer eller digitala hjälpmedel. Piloten kommer att hjälpa till att 
förhindra datorprogrammet att ta över. 

Frågor vi kan ställa oss är:
•  Varför är en gammal pilot en bra person att be om hjälp i kampen mot Wasabee?
•  Vad kan han bidra med som kanske Sam inte kan själv?
•  Känner du någon som växte upp innan mobiltelefoner, internet och datorer 

fanns?

Upplösningen

I texten får vi veta hur mycket tid vi har på oss att förhindra det som äventyrar allt. Tiden är knapp. 
Tiden räknas ner. Datorprogrammet har konstruerat fysiska robotar med uppdrag att förinta. Wa-
sabee har blivit en konkret fara för hela mänskligheten, och skulle kunna skicka iväg kärnvapen 
när som helst. För att hindra det måste Avdelning 33 ta sig till Kim Parks kontor och infektera 
den med ett datorvirus som raderar programmet en gång för alla.
•  Hur byggs spänningen upp?
•  Hur knäcker man ett lösenord?`
•  Vad är ett datorvirus?
•  Vad kan ett datorvirus göra?
•  En sorts datorvirus kallas trojansk häst. Vad är det, och varifrån har det fått  

sitt namn?

9

Specifikt innehåll 
Dödens Dal

 
Ta avstamp i bokens titel och i uppdraget att rädda gorillor. Därmed skapas en möjlighet att prata 
om djurens berättigande, natur, människors plats på jorden, djurens plats och relationen mellan 
människor och djur. 

Klassrumsuppdrag innan läsning:  
Hitta en gorilla

•  Hur skulle vi beskriva en gorilla?
•  Var hittar man en gorilla? 
•  Hur bemöter man en gorilla?
•  Hur kommunicerar en gorilla?
•  Vilka fiender kan en gorilla ha?
•  Vilka vänner kan en gorilla ha?
•  Varför ska människor rädda gorillor?
•  Vilket språk behöver man kunna för att besöka platserna där gorillorna  

befinner sig?
•  Vilka faror kan man som människa möta?

Bokens uppdrag är att hitta 700 gorillor.

•  Vilka kunskaper krävs då?
•  Är våra kunskaper tillräckliga (i klassen)?
•  Behöver vi skydda oss?
•  Beväpna oss?
•  Hur många måste vi vara?
•  Hur skulle det kunna komma sig att 700 gorillor kan försvinna?
•  Hur många gorillor finns det i världen?

Därefter kommer vi till bokens uppdrag och kan läsa boken. I boken beskrivs hur företaget Kamp 
Oil har använt gorillorna som vapen då de skövlat skog för att få tag i olja.

Diskutera:
•  Sker skogsskövling på riktigt? Varför?
•  Vart tar de vilda djuren vägen då?
•  Vad är viktigast – djuren och skogarna, eller oljan? Vi behöver olja för att få 

värme, elektricitet och till bilar t ex. Kan man både rädda djuren och skogarna, 
och få olja?

•  Hur påverkas vilda djur av människor? I Sverige?

KUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVISTKUNG POW - OLA LINDHOLM & JOHAN LINDQVIST
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Attityder

Uppdrag av olika slag väcker olika känslor och kräver olika kunskaper. Det här gäller oss alla lite 
till mans. Vi få uppdrag som vi inte tycker att vi klarar av, eller uppdrag som vi anser är alldeles för 
enkla och inte alls speglar den kunskap vi har. Det är därför betydelsefullt att resonera om Mäster 
Jus attityd till uppdraget han får, och hur och vad han säger och hur det på olika sätt går att förstå. 

Därför kan elever och lärare lyfta fram detta stycke (gärna på en Powerpoint-bild): 

Mästare Ju log sitt falskaste leende.
 ”Självklart Madame. Självklart följer jag med och letar efter några bort-
sprungna apor. De tusen år som mästarna av Kung Pow har tjänat kungar och 
kejsare med sin dödliga visdom har förberett mig på denna ädla uppgift!”

•  Varför använder Mästare Ju ordet apor när han beskriver gorillorna?
•  Hur kommer det sig att Mästare Ju berättar om sin dödliga visdom och om 

kungar och kejsare?
•  Varför svarar han som han gör?
•  Vad är det egentligen MästareJu säger? 

Diskutera Mästare Jus föreställning om uppdraget att hitta 700 gorillor:

”Leta apor. Vilken förnedring”, sa han om och om igen. ”Om det ändå var 
vildsinta monster beväpnade till tänderna som jag skulle få möta. Det hade 
varit något.”

För att diskutera innehållet i det Mästare Ju säger kan vi fråga oss: 

•  Vad vet Mästare Ju om gorillor?

Att utgå ifrån fakta, omvärdera förslag  
och vara kreativ vid nya händelser

Därefter kan lärare och elever tillsammans se på illustrationen på sidan 22, se några filmer om 
gorillor på Youtube, samt studera några faktaböcker om gorillor för att därefter diskutera vad vi 
själva skulle svara Mästare Ju för att förklara uppdragets svårigheter och faror. 

Låt eleverna skriva en utförlig förklaring till vad Mästare Ju kan vänta sig och hur han bör förbe-
reda sig. Innan de skriver en sådan förklaring ska ni muntligt ha diskuterat detta i helklass så att 
alla får tillgång till idéer och tankegångar, kunskaper och strategier. 

Texterna som eleverna skriver ska vara en del av berättelsen och därmed läsas högt innan vi fort-
sätter att läsa kapitel 4 på sida 18. Berättelserna om hur Mästare Ju bör förstå uppdraget kan be-
höva förbättras under läsningens gång då vi får ta del av de händelser som möter de som fått detta 
uppdrag. Därför måste eleverna, som i alla texter, resonera, värdera, revidera och tillföra relevanta 
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kunskaper. Detta är ett roligt arbete som handlar om att faktiskt upptäcka att det egna alternativet 
kanske är värdefullt eller kan utvecklas ytterligare och då vi läser om nya händelser och nya hinder. 
Exempelvis kan detta nya vara att vi ska genomföra uppdraget i en regnskog. Vad krävs då? Eller 
vad behöver vi tänka på när vi inser att gorillorna är beväpnade, och styrda mot sin vilja?

Diskutera de två böckerna:

När vi läst två böcker ur samma serie kan vi diskutera vad som är gemensamt och vad som skiljer 
dem åt. Det gör att vi summerar det vi läst och skapar möjligheten att återknyta till böckernas 
innehåll. Det är ett led i ett läsfrämjande förhållningssätt och kan leda till att eleverna vill läsa 
böckerna på egen hand. En högläst bok brukar ofta leda till elevernas självständiga läsning. 

#kungpowiskolan

Ur en berättelse, en bok och en serie väcks fler idéer än de du läser här. Dela gärna med dig av 
det du gör med eleverna och hur du fångar deras läsintresse och skapar en gemensam läskultur i 
klassrummet. Dela med dig under #kungpowiskolan 
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Om böckerna 

Kung Pow: Dödens dal 9789178033133
Kung Pow: Game Over 9789178033607

Författare: Ola Lindholm och Johan Lindqvist
Illustratör: Kevin Olberg
Utgivna av Bonnier Carlsen 2019
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Kära lärare,  
 
I din hand håller du Tusen stjärnors ö. Jag vet att man ska tycka lika mycket om alla 
sina böcker, men den här ligger mig ändå närmast hjärtat. För aldrig har jag väl 
fått så många fina och viktiga boksamtal, som utifrån just den här berättelsen. När 
jag var barn trodde dom vuxna att svåra saker försvann om man inte pratade om 
dom. Men dom vuxna hade fel. Dom svåra sakerna fanns alltid kvar, fast vi barn 
blev ensamma med dom. Kanske är det därför jag skriver berättelser. För att jag 
letar efter alla dom där orden som försvann? För genom berättelserna möter vi 
oss själva och varandra, och i alla fall jag, kände mig mindre ensam. Min 
favoritläsning är högläsningen. Att läsa högt och tillsammans som ni gör i klassen, 
få dela det pirriga och roliga, men också det svåra. Jag ville skriva ett äventyr att 
smygläsa med ficklampa på kvällen. Men mest av allt skrev jag boken för att säga 
att oavsett hur mörkt det är just precis nu, finns det alltid stjärnor. Och så länge 
det finns stjärnor, finns det hopp.    
  
Jag hoppas att ni får många olika samtal tillsammans om boken.  
Tack för att ni läser den tillsammans.  
  
Hälsar,  
Emma Karinsdotter  
våren 2021 från Malmö 
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Illustration: Katarina Strömgårds

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER



2322

3

Att läsa för upplevelser, förståelse och ordförråd är skolans uppdrag. Vi ska 
ge eleverna ett rikt och nyanserat språk. Att högläsa en bok ger både sam-
manhang, grammatik och ordförråd. Vi lär oss om andra människor och hur 
de kan känna och uppleva. Vi lär oss att ta oss igenom svårigheter som livet 
ger oss. Läroplanens övergripande mål är att eleverna under sina tio skolår 
ska utveckla och tillägna sig det svenska språket i tal och skrift. Att läsa en 
bok är att lära sig ord och grammatik, men i ett sammanhang. Vi ska också 
erbjuda eleverna möjligheter till att resonera och tänka. Samtalen om boken 
möjliggör att vi tänker, kommunicerar och lär oss. Känslorna behöver bli 
beskrivna och förklarade. En känsla kan ha flera bottnar och spaltas upp på 
ett mer tillgängligt sätt. I boken möter vi känslor och får utforska hur de 
påverkar oss. 

Om boken

Tigris och hennes pappa har levt ensamma i nästan alla år. Och pappan sak-
nar Tigris mamma så mycket att han inte kan fungera utan henne. 

De har precis flyttat till en mindre lägenhet när Tigris upptäcker en märk-
lig låda med mammans namn i flyttröran. En magisk låda? Tigris kryper ner 
i den och somnar … och vaknar upp i en helt annan värld! Tusen stjärnors 
ö liknar inget hon sett förut. Där finns Ariann med sina sånger, där finns 
stjärnstenarna och Leo med sina molnfår. Och det bästa av allt – där finns 
spår av Tigris mamma! Men på ön finns också Skuggan som har börjat släcka 
alla de stjärnor som ger ön liv, och där finns den livsfarliga Förstenade sko-
gen, dit Tigris mamma gått och sedan försvunnit …

Tusen stjärnors ö handlar om en familj som sörjer. Familjen består av Tigris, 
hennes pappa och en farmor. Pappan sörjer. Farmorn sörjer. De sörjer på oli-
ka sätt. Det är också något hemligt med deras sorg, något Tigris inte förstår 
och inte får veta något om. Tigris undrar över det hon inte minns och vem 
hennes mamma var. Tigris var liten då hennes mamma dog. Pappan fastnar 
i livet och drabbas av en depression. Varje år besöker de graven och varje år 
lämnar pappan ett gosedjur vid stenen. Gosedjuren och en mycket speciell 
låda är övergångsobjekten till det som är den andra världen. Den som kräver 
att man går igenom en liten dörr, ramlar ner i en brunn eller har en ring som 
redskap för att ta sig in. I Tigris fall är det en tom låda. Fast inte riktigt tom. 
Den innehåller en doft. 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Om författaren

Emma Karinsdotter är född 1985 och bor i Malmö. Hon hoppas att boken 
Tusen stjärnors ö kan ge tröst, eller åtminstone sällskap, till alla som någon 
gång har förlorat någon. ”Jag ville skriva ett äventyr som var en blandning 
mellan Harry Potter och Sapfo, en bok som kan smygläsas med ficklampa 
långt efter läggdags. Jag skrev Tusen stjärnors ö för att säga att oavsett hur 
mörkt det känns just nu, finns det alltid stjärnor. Och så länge det finns 
stjärnor finns det hopp.”

Högläsning

Tusen stjärnors ö är en innehållsrik berättelse som tangerar livsfrågor som 
sorg, förlust, hemligheter och vägen till förståelse och medvetenhet. Mitt 
första råd är att högläsa boken och låta berättelsen bli tillgänglig för eleverna. 

Allt du behöver göra är alltså att läsa den högt i klassen och visa att du själv 
är intresserad och nyfiken på vad som kommer att hända. 

Att utforska en ny bokvärld

Kartor i böcker väcker många elevers intresse. Därför ska vi ge bokens karta 
plats i undervisningen. Kartan ger oss en orientering och låter oss förstå att 
vi kommer att möta dessa platser i berättelsen. Börja med att visa upp kartan 
och presentera platserna på Tusen stjärnors ö: 

 - Tre systrar
 - Stora slätten
 - Olivlunden
 - Tunga axlars berg
 - Rusande floden
 - Stenblocket
 - Stranden
 - Tysta bergen
 - Förstenade skogen
 - Aprikosgränsen
 - Stenen
 - Udden

Ön omges av Oändlighetens hav. 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Så här kan du göra:

• kopiera en karta till var och en
• låt eleverna, två och två under en minut, samtala om platserna
•  låt eleverna rangordna platserna: Vilken plats skulle vara den 

 första platsen att besöka och vilken plats kommer därefter, osv
•  låt eleverna kortskriva om en av platserna de själva skulle vara 

nyfikna på och varför
•  låt eleverna kortskriva om en av platserna de inte skulle vilja 

 besöka och varför
• låt eleverna kortskriva om vad för slags hav Oändlighetens hav är 
• Samtala: Vad vet vi om ön/vad vet vi inte
• Källkritik: Finns platserna – sök i kartbok
• Diskutera öns namn: Varför heter ön Tusen stjärnors ö?
•  Gör en egen karta över en plats du skulle vilja åka till och platser 

du önskade fanns just för dig. Kanske skulle din ö heta Hus-
djurens ö? Fotbolls hjältens ö? Ensamhetens ö? Namnge några 
 viktiga platser på din ö – ett berg, en flod, en skog och vad som 
kan finnas där. 

Studera även öar på världskartan och hur vi kan identifiera dem. Vad känne-
tecknar en ö? En bokstav. Ett ord.

Som lärare kan du ställa frågor till eleverna om hur man identifierar en ö och 
vad som gör en ö till en ö. En ö är en topp på ett berg man inte ser. En ö är 
omringad av vatten. En ö måste man resa till med en båt. En ö kan vara stor 
och liten. Mallorca är en ö.

Frågor att diskutera:

• Hur åker man till Tusen stjärnors ö?
• När ska man åka till Tusen stjärnors ö?
• Varför ska man åka dit?

När klassen diskuterat dessa tre frågor ger boken sitt svar:

Mamma och pappa åkte till Grekland för att jag skulle få  
sova under tusen stjärnor, så som pappa hade gjort när han 
var barn. 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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HÄRMA OCH SKRIV!  
Härma författarens mening 

Att härma författarens meningar är en skrivuppgift. Alla elever samt lärare 
får ett halvt ark papper, och gemensamt på alla papper skriver vi:

På en tårtbit brann elva små ljus i glada färger.
(Ur Tusen stjärnors ö, sid 8)

Denna mening förklarar att det är födelsedag och anger födelsedagsbarnets 
ålder. Men ingenstans står det vem som fyller år. Den här meningen kräver 
att vi har förstått det vi fått ta del av men också hur man kan skriva på andra 
sätt än exempelvis: ”Jag har födelsedag. Jag fyller elva år.” 

För att härma författarens mening måste vi läsa den högt tillsammans. Vi 
måste samtala om den och diskutera hur författaren har gjort. Därefter kan 
vi pröva våra egna meningar genom att säga hur man skulle kunna säga. Det-
ta för att vi ska få idéer om hur man kan skriva. Meningarna som eleverna 
hittar på kan då bli t ex:

•  På köksbordet låg det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio 
och elva små geléhjärtan runt koppen med choklad i. 

•  I badrummet står det en påse med inslagna paket. Om man tittar 
i den ser man att det är elva paket.

Minns att eleverna lär sig att skriva genom att härma. Om det inte är va-
riation i meningarna betyder det att skrivandet är nytt för dem. Ge inte 
upp utan värdera varje elevs skrivande med nyfikenhet och respekt. Högläs 
för klassen oavsett om meningar repeteras. Minns att skriftspråket lär vi oss 
genom att läsa högt och dela med författare och varandra. Övningen kräver 
tankeverksamhet. Om eleven kan skriva en mening är den värdefull. Det 
handlar inte om mängd utan om att tänka och fundera. 

Den här uppgiften kan vi göra flera gånger genom att låna meningar ur bok-
en. Härma och skriv! Glöm inte att generöst ge utrymme till att låta eleverna 
presentera sina meningar för varandra.

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Ordförrådet 

Ordförrådet byggs upp genom medveten undervisning. Det handlar inte om 
att förklara svåra ord utan att ge fler ord till samma sak. Låt oss titta på lådan 
som Tigris hittar. I texten kan vi hitta flera ord som kan förklara en låda: 

• Flyttlådor
• Locket
• Trälåda
• Kartonger

När vi högläser berättelsen kan man upptäcka att ett ord beskrivs med flera 
ord. Låt eleverna få se orden och gärna bidra med egna ord som beskriver 
samma eller liknande saker. 

Fantasieggande begrepp

Tigris reser ju till en annan värld och med den världen kommer andra ord 
och andra begrepp. Undersök hur miljön beskrivs genom att skriva dem på 
tavlan. Här är exempel från sidan 157 men det finns liknande ord på varje 
sida. Låt eleverna uttala dessa ord på många olika sätt och pröva att muntligt 
sätta in dem i sammanhang och meningar. 

• Döda stenar
• Förstenade rötter
• Den svarta fågeln i bröstet
• Förstenade skogen
• Viskningarna ekade
• Fladdrande ljuskäglan 

En rolig uppgift är att leta efter människor, platser och saker, fast på olika 
sidor. Man börjar med att slå upp ett uppslag i boken. Jag slår upp sidan 16 
och 17 och letar efter människor:

 människor platser saker/ting
 pappa konstmuseum kanelbulle
 mamma Lyra scen himlen
 farmor teater bilder
  Gotland mammaburken
  Grekland glass
   fotografiet
   körsbärsträd
   sparkdräkt
   mössa

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Därefter slår vi på måfå upp ett annat uppslag. Låt oss säga 124 och 125:

 människor/varelser platser saker/ting   
 Mamma nattduksbordet fotografiet
 Jag varuhuset svans
 Pixie akvariet presenter
 Leo handskfacket klockan
 Kira affären gosedjurstiger
 Farmor slott gosedjur
 Pappa  rulltrappan ledstången
 Gosedjurstiger lådan farmorshand
 Tiger stigen strumporna
  naturreservatet dagsljus
   promenad
   buskar
   träd

Slutligen slår vi upp uppslaget 230–231: 

 människor platser saker/ting
 Leo roshavet fjärilar
 Tigris Förstenade skogen armen
 Mamma äng stjärnstenar
 Ariann Röda rosornas äng överraskningar
  Tysta bergen växter
  himlen bonsaiträd
  grav kaktusar
  rabatten köttätande växter
  Den lilla märkliga rabatten 

Den här uppgiften leder till att vi kan hitta vad som återkommer i bok-
en. Exempelvis återkommer personer som mamma, Tigris (jag), farmor och 
pappa på två av uppslagen. Mamma finns med på alla uppslag. Då det gäller 
platser får vi exempelvis upptäcka att teater, scen och konstmuseum kanske 
kan ha något gemensamt. Att varuhuset hör ihop med rulltrappa och affär 
samt presenter och ledstång. Naturreservat hör samman med promenad, stig 
och buskar. Kanske att man sätter på sig ett par strumpor när man ska ut i 
naturen. Här gäller det att göra kopplingar och att upptäcka samband. Det 
här är en rolig övning och den ger både ordförråd och kan leda till upptäck-
ter. Man kan också göra samma sak med bokens första sida och den sista. 
Det gäller också här att försöka jämka samman dessa till ett sammanhang 
och eventuella händelser. Vad hör ihop, vad återkommer, vad är lika och vad 
är olika? 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Första sidan: 

 Människor platser saker/ting
 Jag bilen kalas
 Mamma  lastbil
 Pappa   ballonger
   bröstet
   hjärtat

Sista sidan:
  
 Människor Platser Saker/ting
 Leo kyrkogårdsförvaltningen grav
 Pappa huvud gosedjur
 Prästen min hand blommorna
 Biskopen trädet körsbärskärna

(Övningen är hämtad ur Körling: Textsamtal och Bildpromenader, 2017) 

Något om den viktiga sorgen och skolan  
som en plats där den får finnas 

Som lärare kommer vi att möta barn i sorg. Därför är det viktigt att läsa om 
hur människor sörjer och hur de klarar av att leva vidare med känslorna och 
minnena av den som inte längre finns. Berättelsen om Tigris är en berättelse 
om olika sätt att sörja. Det går att förstå Tigris pappa och hur svårt det måste 
vara för honom, samtidigt som det går att förstå Tigris som sörjer utan att 
förstå den verklighet som drabbade henne. Farmor sörjer också. Men hon 
kan ordna så att det blir bra. Hon stöttar både pappan och Tigris. 

Barns sorg är randig skrev jag i en handledning om barn i sorg i skolan. Det 
betyder att ibland fungerar det bra medan andra gånger kan det vara besvär-
ligt och känslorna behöver mer utrymme. Sorg är både stökig och stor. Sorg 
yttrar sig också på olika sätt. En ökad känslighet, ilska, trötthet, orkeslöshet, 
ovilja och ängslighet. Det är viktigt att barn får möjlighet att uttrycka sina 
känslor och att vi förstår att de har anledning till det. Barn i sorg har inte 
inlärningssvårigheter, det är snarare något av vikt och betydelse som kom-
mer mellan. Att förlora en förälder, en mormor eller ett syskon måste få 
komma till uttryck. Som lärare kan du vara närvarande, lyhörd och inte ge 
för många råd.
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Hellre säga: 

– Tänk, trots att du går igenom det du går igenom, så har du kunnat delta 
en stund och skriva det här. 

När vi högläser en bok som handlar om sorg, saknad och förlust får sorgen 
en plats och ett språk. Vi får ord som förklarar och känslor som gör att vi 
kan känna med, och vi kan lära oss att sorgen kommer att förändras över tid. 

Verksamheter som aktivt arbetar för förståelsen för sorg och hur de påver-
kar kan hämtas hos Randiga huset: www.randigahuset.se. Organisationen 
Minds arbetar med självmordsprevention och har förståelse för sorg och de-
pression: www.minds.se 

Om depression och psykisk ohälsa

Författaren Emma Karinsdotter väjer inte för den vuxnas depression. Men vi 
möter den genom barnets ögon och barnets förståelse. I boken får vi följa en 
pappa som inte mår bra. Han är deprimerad. Genom berättelsen om Tigris 
kan vi närma oss ämnet psykisk ohälsa. 

Det är ett viktigt ämne att samtala om och få kunskap om hur den kan ge-
stalta sig:

•  Jag tittade på honom där han låg och sov, han hade fortfarande 
kläderna på sig från igår. Andra pappor hade på sig jeans, stickade 
tröjor eller skjortor och sånt där. Men inte min pappa, han hade 
alltid på sig mjukiskläder. (sid 13)

•  Men farmor sa att depression är en sjukdom, som ett brutet ben 
fast i hjärtat. Det var som om han vissnade och föll med höst-
löven varje år. När min födelse dag närmade sig var han tunn och 
ömtålig. Det var alltid så. (sid 9)

•  Jag ville veta allt om mamma. Men pappa blev ledsen när vi pra-
tade om henne. Och farmor började skruva på sig. Den där märk-
liga tystnaden dök upp mellan oss. 

•  Pappa satt som vanligt framför akvariet och stirrade på luftbubb-
lorna och stenen. Farmor och jag pratade högt så han skulle höra 
att vi skulle ta tunnelbanan till stan. (sid 124) 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Barn och unga, föräldrar och närstående, kan lida av psykisk ohälsa och att 
närma sig ämnet genom en berättelse ger eleverna möjlighet att prata om 
vad depression är och hur man förstår den. Boken ger dem en möjlighet att 
prata om något utan att berätta hur de själva har det. Om de berättar om hur 
de själva har det ska vi lyssna och inte förstora upp det som sägs. När barn 
berättar är det något som redan pågår eller som de på annat sätt är bekanta 
med. Att de berättar kan vara en början att sätta ord på upplevelser och tan-
kar och därför är det viktigt att inte förstora det de säger och agera för snabbt 
på vad som berättas. Hellre lyssna med närvaro och inte värdera elevens ord 
och tankar för att förstå hur man ska bemöta eleven och om man behöver 
ta kontakt med elevhälso vården eller andra som arbetar med familjens hälsa. 
Var varsam, närvarande och ickevärderande. Lyssna hellre än att säga något 
som ska trösta. 

Berättelsen om Tigris beskriver pappans depression och hur den förlamar 
honom. Teven byts ut mot ett akvarium och pappan sitter där han sitter 
och tittar. Det krävs av omgivningen att de agerar men också att de förstår. 
Pappans utveckling är en del av historien utan att för den skull ta överhand 
och bli en berättelse om pappan. Barn har erfarenheter av föräldrars psykiska 
hälsa men har inget utrymme att prata om det. Boken tillåter det.

Det befriande kommer när Tigris pappa kan berätta om det som varit och 
det som hänt. ”Äntligen hade pappa berättat.” Det är när vi trevande försö-
ker berätta som vi kan börja må bra igen. 

Pappan säger:

”Jag har alltid velat prata med dig om både Leo och Lyra, 
men jag har knappt vågat säga nåt om Lyra ens.” 

När barn berättar något så försöker de kanske för första gången formulera sig 
och när orden kommer blir allt mer verkligt. Det är först när pappan berättar 
som Tigris kan låta verkligheten vara och hon inte längre behöver den andra 
världen på samma sätt. Ja, om man inte funderar över vad en körsbärskärna 
kan betyda en vinterdag. 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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Det osynliga syskonet

Berättelsen om Tigris är också en berättelse om ett okänt syskon. Tigris har 
en tvillingbror. Vad betyder Leo för Tigris? Hur reagerar Tigris när hon för-
står att hon haft en tvillingbror? Tigris får genom en spegelvärld förstå sin 
verklighet. Sin mammas död och sin tvillingbrors. 

Tigris som färdas till ön för att söka kontakt med sin mamma möter där sin 
tvillingbror. När Tigris inser att hon har haft ett syskon kan hon förstå var-
för pappan lämnar ett gosedjur vid mammans grav. För att göra kopplingen 
starkare för eleverna kan man gå tillbaka till de sidor där detta berättas och 
återläsa dem. När vi gör det visar vi eleverna hur man läser en bok och hur 
man studerar det man läst när ytterligare ledtrådar ges i boken. Det handlar 
alltså om att visa hur man kontrollerar eller undersöker redan planterade 
ledtrådar i berättelsen. Det handlar om strategier.

Om vi läser det första kapitlet igen kommer vi att upptäcka hur författaren 
planterar berättelsen om Leo. Det är pappan som har ett gosedjur med sig. 
Det är farmor som pratar om att Tigris måste få veta. Det mumlas runt 
Tigris. Det som de vuxna vet kommer Tigris få kunskap om genom sin resa 
till ön.

Avslutningsvis 

Läs boken tillsammans med eleverna. Skriv ner de frågor som eleverna ställer 
eller gör noteringar om hur och var eleverna reagerar. Där finns samtalet som 
du som lärare kan erbjuda eleverna. Något har fångat dem som de vill prata 
om. Även om du inte arbetar med boken på det sätt jag beskrivit så minns 
att det du gör också påverkar och är meningsfullt och viktigt. Kanske är det 
viktigaste att du just läser boken. Det är tillräckligt gott. Boken blir genom 
din röst också deras. 

TUSEN STJÄRNORS Ö - EMMA KARINSDOTTER
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EVA & ADAM - JOHAN UNENGE & MÅNS GARTHON

 
 

 

Romantisk komedi som tar ung kärlek på allvar! 
 
Adam och Eva har både pussats och kramats, utan att de ens är ihop! Men det 
pirrar i magen när de ser varandra... 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudet fullt av dig (och mig) 
Adam ska börja i en ny klass. Kanske han äntligen kan bli den coola killen han drömt om att få 
vara? Men det går inte riktigt som Adam har tänkt sig - snart har han ställt till med bråk i 
klassrummet, blivit bästis med den busige killen i klassen och skjutit en boll på den där söta tjejen - 
Eva ... Eva har fullt upp med bloggen, fotbollen, bästisen Annika och sina drömmar om rockkillen 
Fetch. Men så ska hon ha fest hemma. Och när gästerna vill testa en gammal lek med handtag, 
famntag, klapp eller kyss händer något oväntat. 
 
En tjej att klicka bort not! 
Aldrig mer tjejer, det har Adam lovat sig själv! Inte efter det där som hände förut, när han var kär i 
Molly. Molly, som fortsätter att höra av sig trots att Adam har klickat bort henne gång på gång... När 
det är dags för friidrottstävling med gamla laget kan Adam inte tacka nej. Trots att Molly kanske 
kommer att vara där. 
 
Anti-killpakt eller? 
Adam, som hade lovat sig själv att aldrig mer bli kär, har ordnat så att han och Eva ska gå på bio 
tillsammans. Men så bestämmer sig Eva och bästa kompisen Annika plötsligt för att ha en anti-
killpakt! De ska aldrig bli kära och aldrig bli ihop med några killar, någonsin! 
Hur ska Adam nu få vara nära Eva? Och hur ska Eva få vara med Adam? Han är ju visserligen kille, 
men inte alls lika jobbig som alla andra… 
 
Att vara eller inte vara kompis! 
Som magneter dras Eva och Adam till varandra, det pirrar i hela kroppen när blickarna möts eller 
händerna snuddar varandra. Men en oönskad kanin och en sviken bästis gör allting omöjligt, och 
dessutom har de ju bestämt sig för att bara vara kompisar! 
 

 
Måns Gahrton och Johan Unenges Eva & Adam har i 20 år 
älskats av barn i hela världen. I arbetet med böckerna har 
författarna gjort mängder av skolbesök för att ta få veta allt 
som är värt att veta om kärlek, vänskap och livet på 
mellanstadiet idag.  

Ny film om Eva och Adam spelas in i Göteborg 

Efter teveserie, långfilm, dataspel, seriealbum och miljontals sålda böcker är Eva & 
Adam tillbaka. Den nya långfilmen Eva och Adam – att vara eller inte vara ihop spelas just 
nu in i Göteborg och har premiär under hösten 2021. 
 
I huvudrollerna kommer vi att få se skådespelarna Sonja Holm och Olle Cardell. Adams 
bästa vän Alexander spelas av Lukas Wetterberg och Evas bästa kompis Annika av Stella 
Klintberg. Evas bror Tobbe spelas av Emil Algpeus och Evas lillebror Max av Olle 
Einarsson. I övriga roller syns bland andra Ulla Skoog, Jonatan Rodriguez och Liv 
Mjönes. 

Filmen regisseras av Caroline Cowan och producent är Francy Suntinger. Bakom manus 
står författarna Måns Gahrtons och Johan Unenges, som även skrivit böckerna om Eva 
och Adam. Filmen produceras av Filmlance International i samproduktion med bland 
andra Film i Väst, distribueras av SF Studios. 
 
– Vi vill göra 2000-talets hittills mest hjärtknipande och träffsäkra romantiska komedi 
för unga, på tröskeln till puberteten. Vi vill göra det med ett tilltal som skapar 
igenkänning långt utöver målgruppen så det blir en riktigt bred familjefilm där det finns 
något för alla att älska, säger Måns Gahrton. Ambitionen är att få publiken att le generat, 
skratta, gråta och känna igen sig i de stora frågorna om kärlek och vänskap. Det är 
humor, hjärta och smärta, säger Johan Unenge, i en intervju med Film i Väst. 
 
En romantisk komedi som tar ung kärlek på allvar! 
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Hej bästa lärare och pedagog! 
 
Vad roligt att du har fått en av mina böcker till din klass!  
 
När jag började skriva om Athena så var det för att jag saknade en rolig bok där en tjej är 
huvudkaraktär. Jag ville också lyfta upp ett barn som faktiskt tycker att kunskap är 
superviktigt, att veta en massa saker är lika coolt som att bli duktig i en sport eller musik. 
Och som det ofta är i mellanstadieåldern; det är fortfarande okej att vara olika. Athena och 
hennes bästis Ronja brukar säga att en har pratsjukan och en har tystsjukan och att det inte 
är ett problem - snarare tvärtom - att de kompletterar varandra.  
 
Jag önskar att ni ska ha roligt i klassen när ni läser om Athena och hennes vänner och 
förhoppningsvis lämnas med känslan av att ingenting är omöjligt... 
 
Allt gott, 
Elin 
 

 
 

 

Roligt, smart och engagerande! 
 
Athena är en schysst kompis som med stark självkänsla och ostoppbar attityd 
försöker förändra världen till det bättre och lämnar läsaren med känslan att 
ingenting är omöjligt. 

 
Grattis världen! Jag är här nu! 
Athena tycker själv att hon är ovanligt smart och påhittig, och det hjälper rätt bra just nu när livet är 
svårare än vanligt. Hennes mamma ligger på sjukhus, och Athena måste bo hemma hos sin farmor 
och farfar. Ka-ta-strof! - och än värre blir det när hon av misstag råkar ställa till det alldeles förfärligt 
för sin bästis! Athena som vanligtvis brukar klara allt och lite till måste nu försöka rädda Ronjas heder 
och ställa allt till rätta innan någon märker vad hon gjort. Men hennes fiffiga plan leder till något 
ännu värre, och när Yousef upptäcker att Athena är en BROTTSLING kan livet lika gärna vara slut. Hur 
ska hon klara sig ur det här?! 
 
Strålkastare tack! 
Nu i sexan är det mycket som snurrar: läxor, en massa snack om betyg och allt fix inför den 
traditionella luciashowen. Men i år är showen i fara. Musikläraren har brutit båda armarna och det är 
oklart om showen blir av. Athena inser att det hänger på henne att fixa det här. Hon är ju kvällens 
viktigaste person: konferencieren!  
 
Hur svårt kan det vara?! 
Till och med niorna klättrar i träd på rasterna på Athenas skola. I hundra år har eleverna på 
Lindskolan hängt i Tröstan och Stora Skuggan eller någon av de andra gamla lindarna på skolgården. 
Där har man viskat hemlisar och spelat kort och vågat sig upp på den högsta grenen. Men grannarna 
tycker att trädens löv skräpar ner, och visst ser de ut att vara i dåligt skick? Plötsligt är lindarna i fara! 
Tur att Athena är världens bästa på typ allting och hittar lösningar där alla andra misslyckas!  
 
Det är aldrig för sent! 
Det är nu det händer. Athena börjar i 7b. Första dagen i skolan är Ronja så nervös att hon är alldeles 
blek i ansiktet. Men inte Athena. Hon känner glädje och pirr och julaftonskänsla! Förutom det 
underbara med att börja i högstadiet händer två fantastiska saker till i Athenas liv: att fylla 13 år och 
att Yousef blir mer än en nästbästis… 
Den här hösten möter Rädda-Jorden-Klubben sin största utmaning hittills: Hur får man 1,6 miljoner 
gamlingar i Sverige att sluta dega på ålderdomshem och i stället blir klimataktivister? 
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Hej lärarkollega!

Att läsning och strategier för läsning och för förståelse av många 
olika texttyper är något som måste genomsyra all undervisning 
i alla ämnen, är de flesta av oss pedagoger medvetna och inför-
stådda med. Att använda skönlitteraturen i läsundervisningen är 
ett ypperligt sätt att träna alla de aspekter av läsningen som be-
höver tränas (läsflyt, läskondition, strategier för förståelse, ord-
förråd, genremedvetenhet, skriftliga färdigheter osv) men vi kan 
även få med så mycket mer av läroplanens värdegrund, uppdrag 
och centrala innehåll i långt fler ämnen än svenskämnet genom 
läsningen av väl vald skönlitteratur.

Få saker engagerar barn och ungdomar mer idag än frågorna 
kring vår miljö och vår jords klimat, det finns både en oro och en 
vilja att påverka och förändra. Elin Ek har i sina böcker om Athena 
lyckats skriva om just dessa frågor. På ett elevnära och humoris-
tiskt sätt visar hon att det visst går att påverka trots att man är ett 
barn och att det finns många kreativa sätt att påverka på, både i 
det stora och det lilla.

Utöver de självklara målen i svenskundervisningen spiller böcker-
na om Athena även över på många andra ämnen och förmågor i 
LGR 11 och passar därför mycket bra att använda i läsundervis-
ningen.

I LGR 11 belyser man att:

”Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både 
att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling.”

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och 

bidra till en hållbar utveckling.”
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Ur syftet i samhällskunskap:

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

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och 
olika perspektiv.

Ur det centrala innehållet i samhällskunskap:

”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala 
beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur indivi-
der och grupper kan påverka beslut”.

Elin Ek är programledare och författare. Hon är mest känd 
som Grynet i Grynets Show, och de senaste åren har vi hört 
henne som programledare för Kärlek i P4 och tv-programmet 
Grammatik bolaget på UR. Förutom böckerna om Athena har 
Elin Ek skrivit böckerna ”Grynets bok”, ”Supertanten”, ”Jag 
grejar - alltså finns jag” och ”Jag odlar - inomhus, på balkongen 
och i trädgården”.
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Innan läsning

För att skapa ett intresse och en känsla av spänning inför en ny 
bok finns det många saker man kan låta eleverna göra. Förutspå 
bokens handling tillsammans och låt eleverna göra kopplingar till 
sig själva och till omvärlden.

• Presentera författaren, förbered en presentation eller låt 
eleverna själva leta efter information och presentera för 
varandra. Att veta vem personen bakom boken är ger svar på 
frågor kring varför boken skrivits, var inspirationen kommit ifrån 
och vad syftet med boken är.

• Titta BARA på framsidan, inte tjuvkika på baksidan än!
• Vad är bokens titel? Har någon hört namnet Athena eller något 

som påminner om det förut? Var?
• Vilka färger och vilket typsnitt har man använt på framsidan? 

Varför?
• Vad håller Athena i armarna och vad har hon på ryggsäcken? 

Vad kan det säga oss om henne?
• Hur gammal tror ni att hon är?
• Låt eleverna diskutera tillsammans och skriv upp alla gissningar 

och funderingar på tavlan.
• NU får man kolla på baksidan! Elever gillar att ”ha rätt” och 

spänningen inför om det som står på baksidan bekräftar att 
gissningarna var korrekta är nu olidlig!

Under läsning

Min erfarenhet av läsning med elever är att det oftast blir en 
djupare och mer givande läsning om vi läser högt tillsammans. 
Tillsammans kan och förstår vi mer! Det finns dock olika sätt att 
lägga upp den gemensamma läsningen:

Svansläsning, parläsning, gruppläsning osv. Variera så att elev-
erna får prova på alla olika typer av läsning och välj sedan det 
som passar gruppen bäst.

Under läsningens gång är det viktigt att stanna upp och arbeta 
kring språk, frågor och karaktärer i handlingen.
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• Gör en tankekarta på en vägg i klassrummet. Gör rubriker som 
karaktärer, känslor, miljöer, begrepp och vikti ga händelser. 
Under läsningens gång sätt er ni eft erhand upp nya ord under de 
olika rubrikerna. Diskussioner uppstår om vilka karaktärer som 
är vikti ga och inte och varför, vilka händelser som är vikti ga och 
mindre vikti ga för berätt elsen fortgående och vilka ord som är 
nya/svåra/vikti ga att  kunna. Jobba gärna med EPA (enskilt-par-
alla) för att  ge varje elev möjlighet att  delta med sina tankar.

• Liknelser och idiomati ska utt ryck. Vad menar Rossi med 
”Välkommen ti ll helvetet”? (Sid. 6 i ”Gratti  s världen jag är 
här nu”) Vad menar man med att  ”barnbarn skulle vara livets 
eft errätt ”? (Sid. 8 i ”Gratti  s världen jag är här nu”) Arbeta med 
fl er idiomati ska utt ryck och liknelser i svenska språket (och 
motsvarigheten på engelska!). För elever med annat modersmål 
kan just idiomati ska utt ryck och liknelser vara knepiga att  förstå 
och dett a kan medföra svårigheter att  ta ti ll sig nyanser i språket 
eller att  förstå underliggande budskap i texter.

• Träna gestaltning och att  måla inre bilder med hjälp av 
beskrivningar, gestaltningar och liknelser. Hur beskriver 
författ aren Biggan och Göran?
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• Låt eleverna skapa frågovr till bokens olika kapitel, låt dem 
arbeta i par till att börja med och enskilt när de blivit varma i 
kläderna. Låt eleverna besvara varandras frågor och diskutera 
vilka frågor som har ett svar på, mellan, eller bortom raderna.

• Citat-tanke. Låt eleverna välja ut ett citat ur de kapitel eller sidor 
ni just nu läser. Citatet ska vara något som berörde eller fick 
eleven att koppla till något den själv upplevt, sett eller hört. Låt 
eleverna berätta för varandra i par eller i helklass.

• Ord-vägg. Skriv upp/ut alla nya ord, alla svårstavade ord eller 
alla ord som har med ämnena klimat, miljö och demokrati att 
göra. Använd orden i olika sammanhang. Gör charader, ordkort 
(som ett memory, ordet på ett kort och förklaringen på ett 
annat, ett tredje kort kan innehålla en bild på ordet. Para ihop 
korten 3 och 3). Skriv meningar med orden osv.

Efter läsning

När en bok är utläst betyder det inte att arbetet med den behö-
ver ta slut. Det är nu man kan koppla boken och dess innehåll till 
så många fler ämnen, förmågor och färdigheter!

• Låt eleverna räcka upp handen och säga saker som skedde i 
boken, små detaljer och stora viktiga händelser.

• Skriv upp dem på tavlan och rita en ruta runt varje händelse. 
När tavlan är full med rutor eller eleverna inte kan komma på 
fler saker låter du eleverna diskutera med varandra i vilken 
ordning de olika händelserna ägde rum i boken. Skriv nummer i 
de olika rutorna från 1 för det som händer först osv.

• Låt eleverna diskutera igen, vilka händelser av det som står på 
tavlan är viktiga och vad är detaljer som är oviktiga för att förstå 
handlingen? Sudda ut de rutor som eleverna kommer överens 
om är oviktiga. Här tränar man argumentation!

• När ni har kvar ett antal rutor med viktiga händelser låter du 
eleverna skriva en sammanfattning av boken med hjälp att 
texten på tavlan.

• En annan variant av övningen ovan kan man göra både under 
tiden man läser eller efter man läst klart boken. Låt eleverna 
skriva ner händelser, stort och smått, eller skriv själv ner saker 
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från boken. Kom ihåg att blanda både oviktiga och viktiga saker. 
Ge eleverna ett A4 med alla saker du skrivit ner. Låt dem klippa 
ut varje händelse/mening och tillsammans i par eller grupp om 
max 4 sortera händelserna i kronologisk ordning. När eleverna 
gjort detta och är överens i gruppen, och du kontrollerat att 
de fått ordningen korrekt, gör du samma sak som i uppgiften 
ovan, be dem diskutera och komma överens om vilka saker 
som är detaljer som kan plockas bort och vad som är viktigt 
och måste vara kvar. Här får eleverna träna på att sammanfatta 
och argumentera för sin sak. När de lyckats komma överens 
kan man höja svårighetsgraden ytterligare genom att förklara 
att gruppen nu bara får ha kvar 7, 5, 3 lappar. Detta gör att de 
verkligen behöver tänka till vad bokens kärna är och vad som 
är det viktiga i historien. Olika grupper kommer förmodligen att 
välja ut olika händelser, låt dem motivera och argumentera för 
varför just deras tankar är de rätta!

• Använd orden från ord-väggen som ni samlade under läsningen, 
låt eleverna använda orden i meningar, meningarna ska vara 
skrivna så att det framgår att eleverna vet ordets betydelse.

• Skriv en text där så många som möjligt att orden används.

Skrivuppgifter under eller efter läsning

• Skriv i dagboksform. Om du hade en egen anteckningsbok likt 
den Athena har, vilka saker hade du då skrivit upp där som är 
viktiga att veta om barn?

• Kombinera text med estetiska uttryck. Hur skulle ett av rädda 
jorden-klubbens plakat kunna se ut? Vilka egna plakat skulle 
ni vilja tillverka? Välj en väl vald plats i skolan att sätta upp 
plakaten på.

• Träna på att argumentera. Lönar det sig att tjata? Har du lyckats 
tjata dig till någonting någon gång? Vilka fördelar och nackdelar 
finns det med tjat? Skriv argumenterande texter om ja eller nej 
till att tjata sig till saker. Ha en paneldebatt i klassen med en 
sida för och en sida emot tjat.

• Ta reda på. Hur går det till att skriva ett medborgarförslag? Vad 
skulle du vilja skriva ett medborgarförslag om? (”Athena. Grattis 
världen! Jag är här nu!”)
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• Träna argumenterande text. Skriv insändare till er lokala tidning 
kring saker ni skulle vilja förändra.

• Träna på att skriva instruktioner. Låt alla skriva ner sina 
favoritrecept på vegetariska rätter. (Athena. Hur svårt kan det 
vara?!)

• Skriv argumenterande texter. Vilka saker skulle du vilja 
protestera emot? Vilket är det bästa sättet att protestera på?

• Kombinera text med estetiska uttryck. Gör affischer över det ni 
vill protestera mot!

• Träna på att skriva återberättande. Vilka pranks har du blivit 
utsatt för? Vilka har du själv gjort som lyckats väldigt bra eller 
väldigt dåligt? (”Athena. Hur svårt kan det vara?!”)

Diskussionsfrågor under och efter läsning

• Ta reda på och diskutera! Vad är växthuseffekten? Vilka 
konsekvenser ger den i vår egen vardag? Ta reda på mer och 
diskutera vad vi göra för att stoppa uppvärmningen av jorden.

• Ta reda på. Vad är Greenpeace? Vad gör de? Finns det 
andra organisationer? Vad vet vi om Greta Thunberg? Andra 
klimataktivister?

• Ta reda på. Hur lång tid tar det för olika saker att brytas ner i 
naturen? Gör ett eget experiment där ni gräver ner olika saker 
på en plats i marken, återkom till platsen efter ett anta, veckor/
månader och se vad som hänt med sakerna ni grävt ner.

• Ta reda på och diskutera. Vad är jämställdhet? Hur ser det ut i 
våra familjer? I er klass? I er skola?

• Läs och ta reda på mer om de olika grekiska gudarna och 
gudinnorna under Antiken. Vilka spår i vårt språk finns 
fortfarande kvar från Antikens Grekland?

• Gör en gemensam lista med klimatsmarta byten och saker man 
själv/familjen/skolan kan göra för att hjälpa miljön och klimatet.

• Om du fick vara med och designa din skolgård, vad skulle du 
vilja ha där då? (”Athena, Hur svårt kan det vara?!”)

• Vilka andra starka kvinnliga karaktärer i litteratur och film 
känner ni till? Pippi Långstrump, Rapunsel, Mulan, Anna i 
”Frost” osv Vad har de för likheter med Athena?
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• Måste man vara vuxen för att  kunna påverka? Vilka barn känner 
vi ti ll som fakti skt likt Athena påverkat? Kan vi också påverka? 
Hur?

• Malala Yousafzai, Greta Thunberg, Iqbal Masih, Nkosi Johnson, 
Bana-al Abed, Anoyara Khatun, Kalief Browder, Xiuhtezcatl 
Marti nez, Melati  och Isabel Wijsen, Boyan Slat, Erica Fernandez 
osv.

Lycka ti ll!

ATHENA_lärarhandledningAT.indd   9 2020-06-22   08:06
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Athenaserien är författad av Elin Ek. Titlar i serien är:
Athena. Grattis världen! Jag är här nu! (2018, 9789178030996)
Athena. Strålkastare tack! (2019, 9789178035311)
Athena. Hur svårt kan det vara?! (2020, 9789178037469)

Denna lärarhandledning är författad av Malin Hugander
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LÄRARHANDLEDNING
LEKTIONSUPPLÄGG FÖR LÅG-OCH MELLANSTADIET

av Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström

Böcker har en magisk kraft som påverkar oss människor på olika sätt. 
Genom fantasin i kombination med vår verklighetsuppfattning kan 
böckerna ta med oss på en resa i en annan dimension där magi, 
fantasi och egna erfarenheter kombineras. För att alla elever ska 
utveckla sin läsförmåga och bli läsare behöver de undervisas i läsning. 
Den vägen kan både vara lång och snårig och du som pedagog 
behöver använda dig av olika verktyg för att dina elever ska hitta 
läsglädjen. Vår förhoppning är att denna lärarhandledning ska vara 
just ett av dina verktyg.

av Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, förstelärare, Rosengårdsskolan och 
Linda Sikström, utvecklingssamordnare, Pedagogisk Inspiration Malmö

Böckerna Monster Monster Den Köttätande Tentakelväxten och 
Monster Monster Karatemumien fungerar fint att använda på olika 
sätt i undervisningen. Lektionsupplägget innehåller övningar som 
som passar låg- och mellanstadiet.  Vill du arbeta med fler böcker och 
serier, gå in på http://www.serieriundervisningen.se.

Lektionsupplägg för Den köttätande tentakelväxten 
och Karatemumien i bokserien Monster Monster
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Om Monster Monster 

Böckerna Monster Monster handlar om fem barn - Tove, Musse, Charlie, 
Johanna och Oliver - som får superkrafter.
Krafterna får barnen en dag när de egentligen skulle på skolresa till 
Stockholm men missade bussen och därför fick vara kvar i skolan.
Tillsammans med bildläraren Engelbrekt Janusson och hans hund Garm 
ser barnen en film i skolans bildsal. Filmen visas med en gammal projektor. 
Under tiden filmen visas är det oväder, ett riktigt rejält sådant. 
En blixt slår ner i skolans tak och kraften leds in i elsystemet och vidare 
in i projektorn och sedan rakt ut i bildsalen där den träffar barnen som 
faller ihop medvetslösa. 
När barnen vaknar upptäcker de att blixtnedslaget har gett dem magiska 
krafter och att de nu kan påverka världen runt omkring dem med olika 
kreativa förmågor. Inte nog med det, även projektorn har fått magiska 
krafter och kan skapa verkliga varelser och monster som bygger på de 
fem barnens rädslor och mardrömmar. I de olika böckerna i serien 
Monster Monster får läsaren lära känna varje barn lite extra. 
Författaren Johannes Pinter och illustratören Lucas Svedberg står bakom 
Monster Monster-böckerna. 
På http://www.monster-monster.se får du och eleverna möta Johannes 
och Lucas och det går även att läsa om karaktärerna som finns i boken. 
På webbsidan kan eleverna se teckningar som barn har 
skickat in till Johannes och Lucas. Dina elever är också 
välkomna att skicka in teckningar. Du hittar 
adressuppgift på webbsidan. 

Elevuppgifter och övningar 
Monsterbladet

Visa utsidorna på de två böckerna för eleverna. Låt 
eleverna i par diskutera vad ett monster är och hur ett 
monster kan se ut. Diskutera därefter i storgrupp.
Skriv upp de ord som eleverna använder för att beskriva egenskaper hur ett 
monster är och hur ett monster kan se ut. Gå igenom orden och låt eleverna 
ge exempel på hur det går att sätta in orden i meningar. Nu är det dags 
för eleverna att i par arbeta med Monsterbladet, bilaga 1.

När eleverna är färdiga med Monsterbladet kan de presentera detta för 
varandra. Att presentera inför en grupp kan kännas läskigt. Låt eleverna 
redovisa sina Monsterblad i par, även om varje elev redovisar individuellt. 
Ett annat sätt att redovisa Monsterbladen på kan vara att eleverna i par 
filmar varandras redovisningar och sedan visas redovisningarna upp för 
klassen.
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Göra en egen serie 

Läs prologen i Monster Monster Den köttätande tentakelväxten. 
Läs fram till meningen “Och framför allt: vad är det egentligen som 
händer?”
Ja, vad är det egentligen som händer. Låt eleverna i par fundera på frågan 
vad det kan vara som händer. Nu ska eleverna i samma par göra en serie 
om vad de tror händer. I bilaga 2 finns serierutor till en serie. För de som 
vill göra en längre serie finns en extra bilaga. Se bilaga 3. 

Nu när eleverna har fått början på historien genom att du har läst högt 
så behöver eleverna få kännedom om att första rutan i serien inte är 
detsamma (i denna uppgiften) som att serien börjar, utan ska vara en 
fortsättning på det som lästs. Serien ska däremot ha kommit till ett slut 
i samband med den sista rutan. För att introducera seriegenren kan du 
tillsammans med eleverna göra en kort serie på tavlan. Berätta att serier är 
berättelser med bilder och att den som skriver serier behöver fundera på 
vem eller vilka serien ska handla om, vad som 
händer och varför det händer. Vill du veta mer 
om hur det går att arbeta med serier 
i undervisningen så hittar du material här: 
https://serieriundervisningen.se/

Drömmar

I Monster Monster Karatemumien drömmer Tove 
en kuslig dröm om mumier på natten, efter att hon tidigare på kvällen 
har googlat mumier. I drömmen möter Tove både en levande mumie och 
sin mamma Ella. Samma natt drömmer även Oliver en kuslig dröm. 
I drömmen skrattar både ett monster och Olivers kamrater åt att han har 
tappat byxorna så att man ser hans röda kalsonger. Man kan drömma om 
allt, drömmar är inte bara läskiga och kusliga. Låt eleverna fundera på en 
dröm som de har haft och diskutera sedan elevernas drömmar i gruppen. 
Är det läskiga drömmar? Mysiga drömmar? Vad händer i drömmarna? 
Efter det är det dags för eleverna att arbeta med bilaga 4. 

I bilaga 4 ska eleverna rita och måla sin dröm samt skriva om den. 
Låt det bli en del av uppgiften att eleverna fyller hela bubblan med färg 
och arbetar noga med bilden som de skapar.
Gemensam läsning utvecklar läsförståelsen och skapar gemenskap. 
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Läsa högt

Läs högt för eleverna eller 
låt eleverna läsa högt 
något av kapitel 7 (Terror 
på taket) i Den köttätande 
tentakelväxten eller 
kapitel 12 (Bakverk och 
magvärk) i Karatemumien. 
Om eleverna läser högt så 
stötta med att lyfta fram vad det var som hände och vilka personer som 
var med i kapitlet. Låt eleverna tänka kort i par och diskutera följande 
frågor med eleverna: Vilka personer handlar kapitlet om? Var det fler 
personer som nämndes 
i kapitlet och vilka roller hade de? Vad hände i kapitlet? 
Fanns det någon historia som berättas parallellt i kapitlet? 
Vad vill eleverna veta mer om efter att ha lyssnat på kapitlet? Har de 
någon fråga om handlingen? Om någon av personerna som är med 
i kapitlet? Välj sedan ut ett nytt kapitel i någon av Monster Monster-
böckerna. Du har modellerat uppgiften vilket gör att eleverna har fått en 
förförståelse för hur uppgiften ska genomföras.  Repetera läsningen med 
att läsa högt för eleverna eller låt eleverna läsa högt och stötta med att 
lyfta fram vad det var som hände och vilka personer som var med i kapitlet. 
Dela ut bilaga 5 till eleverna och låt dem skriva in bokens titel och 
författare samt namnet på kapitlet.  Fortsätt att låta eleverna 
i par tänka kring vilka personer kapitlet handlar om, om det var fler 
personer som nämndes i kapitlet och vilka roller dessa i så fall hade. 
Detta ska eleverna skriva in i första rutan som har rubriken “Personer”. 
I rutan som har rubriken “Händelser” ska eleverna i par enas om en
händelse som skedde i kapitlet och denna ska de skriva in i rutan. 
Slutligen ska eleverna, fortfarande i par, skriva frågor som de undrar över.

Efterlysningar

I boken Den Köttätande Tentakelväxten, kapitel 6, flyr monstret ut genom 
fönstret, barnen inser vilken fara det är för stadens alla invånare. 
Läs kapitlet fram tills när monstret hoppar ut genom fönstret högt för 
eleverna och berätta sedan att eleverna ska 
hjälpa till att göra en efterlysning för att monstret ska kunna fångas in. 
Låt eleverna komma med förslag om vad som skulle kunna stå i en 
efterlysning om monstret. 
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Nu är det dags för eleverna att träna på att göra egna efterlysningar. 
Hitta tillsammans i klassen på förslag på vad man kan behöva efterlysa, 
t ex en mobil, en bok eller en kompis. 
Innan eleverna funderar på vad eller vem de vill efterlysa så gå igenom 
syftet med en efterlysning. Visa också hur man strukturerar en 
efterlysning enligt följande upplägg:

Rubrik
Syftet med en efterlysning är att uppmärksamma läsaren på 
att texten är en efterlysning och därför är det vanligt att man 
använder ordet efterlysning i huvudrubriken.

Underrubrik
Här beskriver man vad det är man efterlyser. 

Bild
Det är bra att ha med en bild på det som är efterlyst. 

Beskriva och informera
Här informerar man om viktiga fakta som kan vara bra för läsaren att 
känna till och som underlättar sökandet. När sågs det efterlysta 
senast? Hur ser det ut, vilka kännetecken har det? Är det efterlysta 
farligt? Finns det någon belöning till den som hittar det efterlysta? 
Tänk på att använda beskrivande adjektiv.

Avslutning
Vem ska man kontakta om man hittar det som efterlyses?
ref: https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d-
81684bec9282742/1548151970074/efterlysning-naturvetenskap-
teknik-grundskola.pdf
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Monsterdikter

Nu är det dags att skriva Monster-dikter! Lika lätt som det tycks vara för 
vissa elever att skriva dikter, lika svårt tycks det vara för andra. Ett enkelt 
och roligt sätt att arbeta med dikter är att skriva så kallade treradingar. 
Treradingar bygger på associationer som skrivs in i bestämda “börjor”: 

Jag är
Du är
Det känns som

Välj ett ord från en av böckerna, till exempel äventyr. Som stöd för att 
associera till ord kan eleverna arbeta efter frågor. Exempel på hur det 
kan gå till:

Ordet är Monster. 
Vad tänker du på när du hör ordet monster? 
Exempel på svar: springa iväg
Vad tänker du på när du hör ordet springa iväg? 
Exempel på svar: äta upp mig
Vad tänker du på när du hör orden äta upp mig? 
Exempel på svar: läskigt

Nu ska eleverna sätta in orden springer iväg, äter upp mig och läskigt i 
följande meningar 
(Eleverna får böja eller lägga till ord för att få flyt i meningarna): 

Jag springer iväg.
Du äter upp mig.
Det känns läskigt!

Nu har det blivit en trerading 
och dikten är färdig. 
Mall till Monsterdikt finns 
i bilaga 6. 

MONSTER MONSTER TROLLKARLSTROLLET - JOHANNES PINTER

Man kan köpa Tentakelväxten, Karatemumien och de fyra följande 
böckerna i serien på Din tidning (https://www.dintidning.se) 
och Bokus (https://www.bokus.com)

VÅRT ÖVERSKOTT GÅR TILL UTSATTA BARN OCH UNGA
Monster Monster-böckerna och denna handledning ges ut av Egmont Publishing som 
är ett av Sveriges ledande och mest traditionsrika medieföretag. Vi är passionerade 
historieberättare och har en brinnande vilja att göra gott. Genom vår ägare, stiftelsen 
och mediekoncernen Egmont, skänker vi varje år en stor del av vårt överskott för att 
stötta barn och unga som har det svårt i livet. 
Läs mer på www.egmontpublishing.se 
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MONSTERBLADET
Ord som beskriver mitt monster:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Monstrets namn (Skriv med läskiga bokstäver)

_______________________________

Berätta om monstret
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Po
rtr

ätt a
v mitt monster

Bilaga 1.
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Bilaga 2.

En dag .....

MONSTER MONSTER TROLLKARLSTROLLET - JOHANNES PINTER



5756

Bilaga 3.

MONSTER MONSTER TROLLKARLSTROLLET - JOHANNES PINTER

Bilaga 4.

Min dröm:
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Bilaga 5.

Författare:
Titel:
Kapitel:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Personer

Händelser

Frågor

!

?
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Bilaga 6.

MONSTERDIKT
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10-årige Sladden flyttar med sin mamma och två systrar 
till en lägenhet i ett gammalt hyreshus. Ingen bryr sig om 
Sladden: mamma har aldrig tid, och systrarna vill inte leka 
med honom. 

I trapphuset träffar han en gammal tant som avslöjar att 
det för hundra år sedan bodde en änglamakerska i Sladdens 
lägenhet. Änglamakerskornas jobb var att ta hand om små 
barn – och låta dem dö.

Snart börjar det hända mystiska saker. Det ligger aska i 
maten i skafferiet. Det verkar stå en skepnad i ett hörn och 
stirra på Sladden när han ska somna. Och på natten hörs 
ljudet av tassande barnfötter. 

Kan skepnaden vara änglamakerskan som spökar? 
Tassandet, är det de döda barnen som inte får ro? Och 
den största frågan av alla: om änglamakerskan tog hand 
om oönskade barn, varför är hon intresserad av Sladden?
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Johannes Pinter
Lucas Svedberg

ÄNGLAMAKERSKANS
BARN

VARNING:

LÄSKIGT INNEHÅLL!

ISBN 978-91-5703-124-2

9 789157 031242

ÄNGLAMAKERSKANS BARN handlar om pojken Sladden som flyttar med sin mamma och äldre systrar till en gam-
mal sliten lägenhet. Mamma har aldrig tid för honom, och systrarna vill inte leka med honom. Sladden får sova i en 
skrubb intill vardagsrummet eftersom det inte finns rum åt alla. 

Lägenheten har en sorglig historia. Familjen som bodde där tidigare hade en dotter som försvann spårlöst. Ingen vet vad 
som hände henne.

Snart börjar mystiska saker ske. Det ligger aska i skafferiets mat. På natten hörs ljud av lekande barn. Ibland verkar 
det stå en skepnad i skrubbens hörn och stirrar på honom när han ska somna. I trapphuset träffar Sladden en dag en 
gammal tant som bott i huset hur länge som helst. Tanten avslöjar att det för nästan hundra år sedan bodde en änglama-
kerska just i Sladdens lägenhet. Änglamakerskor tog hand om oönskade barn åt kvinnor som inte själva hade möjlighet. 
Deras jobb var att låta barnen dö. Kan skepnaden vara änglamakerskan som går igen i lägenheten? Barnen som hörs, är 
det spökena efter hennes små offer? Har änglamakerskan något att göra med den försvunna flickan.
Och den största frågan av alla: om änglamakerskan tog hand om oönskade barn - vad vill hon Sladden?

ÄNGLAMAKERSKANS BARN är skräck för barn i slukaråldern. Den tar upp frågor som barn ibland funderar på, som 
ifall ens föräldrar verkligen älskar en, och om någon skulle sakna en om man försvann. Till detta adderas en skräckmyto-
logi som bygger på en fruktansvärd historia som var verklighet i Sverige för bara 100 år sedan - den om 
änglamakerskorna.

10-årige Sladden flyttar med sin mamma och två systrar 
till en lägenhet i ett gammalt hyreshus. Ingen bryr sig om 
Sladden: mamma har aldrig tid, och systrarna vill inte leka 
med honom. 

I trapphuset träffar han en gammal tant som avslöjar att 
det för hundra år sedan bodde en änglamakerska i Sladdens 
lägenhet. Änglamakerskornas jobb var att ta hand om små 
barn – och låta dem dö.

Snart börjar det hända mystiska saker. Det ligger aska i 
maten i skafferiet. Det verkar stå en skepnad i ett hörn och 
stirra på Sladden när han ska somna. Och på natten hörs 
ljudet av tassande barnfötter. 

Kan skepnaden vara änglamakerskan som spökar? 
Tassandet, är det de döda barnen som inte får ro? Och 
den största frågan av alla: om änglamakerskan tog hand 
om oönskade barn, varför är hon intresserad av Sladden?

Ä
N

G
L

A
M

A
K

E
R

SK
A

N
S B

A
R

N
Pinter . Svedberg

Johannes Pinter
Lucas Svedberg

ÄNGLAMAKERSKANS
BARN

VARNING:

LÄSKIGT INNEHÅLL!

ISBN 978-91-5703-124-2

9 789157 031242
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Nino och hennes mamma flyttar in i en gammal lägenhet. Ett 
dödsbo, säger mäklaren. Det betyder att alla möbler och saker 
ingår, inte att någon har dött där, förklarar mamma. Men Nino 
är inte så säker. Damen som tidigare bodde i deras lägenhet 
kanske dog på ett vårdhem, men vad är det för barnröster som 
viskar om nätterna? Var kommer alla kajor ifrån? Varför finns 
det en nästan osynlig dörr i vardagsrummet? Och varför är det 
så varmt?

Mia Öström är född 1966 i Umeå. I dag bor hon i Uppsala och 
arbetar som kommunikatör. 2010 debuterade Mia Öström som 
författare med romanen Den du söker finns inte här. Sedan dess 
har hon skrivit ett flertal böcker, bland annat Skuggsommar och 
Vakuum – en av 2017 års mest kritikerrosade ungdomsromaner.

I Dödsbo har Mia Öström samlat allt som hon själv tyckte 
om som barn: gamla hus, tornrum, gåtor – och välbevarade 
hemligheter.

Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se

Från 9 år
ISBN: 978-91-88279-87-3

Vem är det som viskar om natten?
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Mia Öström

Dödsbo

Missa inte Mias nya bok Slutstation!
Släpps 18 augusti 2020.

DÖDSBO - MIA ÖSTRÖM
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Patrik Bergström
Draconia

Beryl vaknar upp på en landsväg utan att minnas vem 
hon är eller varifrån hon kommer. Hon slår följe med ett 
brokigt gäng på jakt efter en skatt. Tillsammans färdas de 
genom riket Draconia mot den mytomspunna Drakön. 
Vägen är lång och farlig och både piratfursten Morgan 
LaCroix och havsalvernas drottning Lorelei är dem i 
hälarna. Och i den laglösa staden Praedar härjar drakarna 
fritt.

Patrik Bergström debuterade 2012 med Den eviga eldens 
magi. Serien blev snabbt en favorit hos de unga fantasy-
läsarna. Hösten 2015 utkom Maximus ring, den första 
delen i trilogin Legenden om Örnfolket, som sedan följdes 
upp med Vulkanen vaknar och Den siste draken. Patrik 
har också skrivit äventyrsserien om Mysterieklubben, som 
började med Mysterieklubben och det hemliga rummet 
som släpptes 2019. Böckerna har illustrerats av Filippo 
Vanzo, som också gjort bilderna till Draconia.

Lilla Piratförlaget
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm
info@lillapiratforlaget.se
www.lillapiratforlaget.se

Från 8 år
ISBN: 978-91-88279-65-1

Fantasyälskarnas favorit!

Läs också serien Legenden om örnfolket, och håll ögonen 
öppna efter den fristående fortsättningen på Draconia, 

som är planerad att släppas hösten 2020!
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DRACONIA - PATRIK BERGSTRÖM INBROTT I STALLET - JAN FRÖMAN

Inbrott i stallet : Första boken om stall detektiverna 
Malin och Josefin som löser brott till häst. Serien pas-
sar perfekt för alla häst- och spänningsintresserade 
läsare i slukaråldern.

När Josefin får nya grannar som ska starta en rid-
skola börjar det hända konstiga saker. Hon och den 
nya granntjejen Malin blir snabbt kompisar men det 
dröjer inte länge förrän de upptäcker att det finns 
personer som försöker sätta käppar i hjulet för den 
nya ridskolan.

Tillsammans kommer tjejerna skumma affärer på 
spåren och till sin hjälp har de Josefins storasyster 
Madeleine, som nyss har gått ut polishögskolan.

Den försvunna silverkalken : Andra boken i serien 
om stall detektiverna Malin och Josefin som löser brott 
till häst.

Den här sommaren ska Josefin och Malin på konfir-
mationsridläger, så spännande! Men kanske blir det 
lite väl spännande när kyrkans dyrgrip, en silverkalk 
från 1400-talet blir stulen. Inte blir det lugnare heller 
när kalken kommer till rätta – i Blomgrens stall! 

Dags att ringa efter polissyster Madeleine och hen-
nes kollegor.

Titel Ett fall för Stall Blomberg, del 1
Inbrott i stallet (978-91-7861-482-0)
Titel Ett fall för Stall Blomberg, del 2
Den försvunna silverkalken (978-91-7861-483-7)
Författare Jan Fröman
Omslag Niklas Lindblad
Författarfoto Eva Lindblad
Ca-pris 159 kr/st
Utkommer 27 juni

För press informat ion kontakta
zandra weldon/lind & co

zandra@lindco.se
För recens ionsexemplar  kontakta

lena lindström/lind & co
lena@lindco.se

info@lindco.se
w w w. l i n d co. s e
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När Josefin får nya grannar som ska 
starta en ridskola börjar det hända 
konstiga saker. Hon och den nya 
grann tjejen Malin blir snabbt kompisar 
men det dröjer inte länge förrän de 

upptäcker att det finns personer som försöker sätta 
käppar i hjulet för den nya ridskolan.
 Tillsammans kommer tjejerna skumma affärer på 
spåren och till sin hjälp har de Josefins storasyster 
 Madeleine, som nyss har gått ut polishögskolan.

Det här är den första boken i serien om stalldetektiverna 
Malin och Josefin som löser brott till häst. Serien passar 
perfekt för alla häst- och spänningsintresserade läsare i 
slukaråldern.

JAN FRÖMAN har tidigare skrivit flera barn- och ungdoms-
deckare och arbetar som journalist. 
 Han bor i Nacka i Stockholm. 
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Hästtjejerna Josefin  
och Malin är tillbaka. 

Den här sommaren ska de på  
konfirmationsridläger. Båda tjejerna är rejält förväntans-
fulla, det ska bli så spännande! 
 Men kanske blir det lite väl spännande när kyrkans 
dyrgrip, en silverkalk från 1400-talet, blir stulen i 
 samband med lägret. Och inte blir det lugnare när  
kalken kommer till rätta – den hittas nämligen  
i deras stall! 
 Det är dags för Josefin och Malin att återigen agera 
detektiver – och att be om hjälp av syster Madeleine, 
som är polis.

Det här är den andra boken i serien om stalldetektiverna 
Malin och Josefin som löser brott till häst.

JAN FRÖMAN har tidigare skrivit flera barn- och ungdoms-
deckare och arbetar som journalist. 
 Han bor i Nacka i Stockholm. 

B L O M G R E N
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JAN FRÖMAN

INBROTT I STALLET
DEN FÖRSVUNNA

SILVERKALKEN
TVÅ NYA HÄSTDECKARE, SOMMAREN 2019

Jan Fröman har tidigare skrivit flera barn- och ung-
domsdeckare och arbetar som journalist. 

Han bor i Nacka i Stockholm och nästgårds bor även 
hästarna i böckerna om Stall Blomgren – de har näm-
ligen sina förlagor i stallet på Lemshaga, där Jan Fröman 
är ordförande för ridklubben.
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SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 

Lärarhandledning av Nina Ådahl

Böckerna om 
Semlan och Gordon

Lärarhandledning Böckerna om Semlan och Gordon 2

 Hej!
Jag som skrivit denna lärarhandledning heter Nina Ådahl och har jobbat 
som lärare i arton år på mellanstadiet. Jag undervisar i svenska och SO 
och oavsett om jag har en fyra, femma eller sexa så arbetar jag med skön-
litterära böcker. Moni Nilssons böcker om Semlan och Gordon passar 
utmärkt för 12–14-åringar tycker jag. Hon har ett tydligt språk och är 
inte rädd för att ta upp ämnen som kan upplevas pinsamma eller svåra. 

Jag har arbetat med böckerna om Tsatsiki och även Så mycket kärlek kan inte dö (2018) och det 
har fungerat bra, eleverna har älskat hennes böcker.

I denna lärarhandledning ägnar vi oss åt Moni Nilssons sex böcker om Semlan och Gordon. 
Upplägget i handledningen är tematiskt, och tanken är att det ska fungera oavsett vilken av 
böckerna ni valt att läsa i klassen. 

Då sätter vi igång. Lycka till!

Böckerna om Semlan och Gordon:

Pappan med de stora skorna (2009) Sommar och hemliga härligheter (2010)
Kärlek, kyssar och rekord (2010) Svarta hål och brustna strängar (2011)
Två steg fram och ett tillbaka (2012) Meningen med ett (mitt) liv (2013) 

Böckerna ges ut av bokförlaget Natur & Kultur. 
Läs mer på nok.se/semlanochgordon

Om böckerna
I böckerna följer vi Semlan från det hon är tolv år och fyra månader till att hon är 13 år gam-
mal. Semlan står med en fot i barndomen, och en i vuxenlivet. Böckerna är vardagsnära, med 
all den dramatik det innebär. Semlan är överlycklig ena dagen, och underlycklig nästa. Ena 
dagen tycker hon synd om sig själv som är skilsmässobarn, andra stunden älskar hon att ha en 
stor och härlig bonusfamilj som överöser henne med kärlek och julklappar. Ena dagen är det 
efterlängtat att kroppen utvecklas, andra dagar skäms hon för att allt måste synas på utsidan. 
Böckerna handlar om kärlek, vänskap och relationer. Gordon är Semlans killkompis och bästis. 
När de var mindre lekte de ”kärleksleken” ihop, sedan blev bägge två för gamla för den typen 
av lekar. Gordon finns alltid där, förutom kanske när han var ihop med Alice. Men när det 
gungar i både Semlans och Gordons liv, så har de ändå varandra. De kan både skratta och gråta 
ihop, och även kyssas. Fast bara när de ska sätta kyssrekord. 

SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 
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Våga välj böcker med sex, lust och relationer
Det är inte mycket sex i egentlig mening i böckerna om Semlan och Gordon, men Semlan fun-
derar kring hur kroppen förändras och på vad de som är mer erfarna ägnar sig åt.

Skolverket trycker på att man skall lyfta sex- och samlevnadsfrågor i alla skolans ämnen för att 
ge ökade möjligheter för samtal och reflektion. De här böckerna lämpar sig att läsa från årskurs 
6 och uppåt, parallellt med att man arbetar med naturkunskap, kroppen, sex och samlevnad. 
Det kan underlätta undervisningen att luta sig mot en skönlitterär bok som ger en väg till samtal 
om lust och gränser. Känns det obekvämt att prata om sig själv så kan det vara lättare att prata 
om karaktärerna i en bok, som kanske brottas med liknande funderingar som eleven själv gör. 

Högläsning eller egen läsning? Jobba enskilt eller i grupp?
Böckerna om Semlan och Gordon passar bra både för högläsning och egen läsning, med hög 
igenkänning för många barn och ungdomar. Böckerna kan innehålla sådant som upplevs 
pinsamt, så gör en bedömning. Alla klasser och elever är olika. En del elever tycker om att 
diskutera i grupp, andra par-vis, och en del vill kanske skriva av sig på egen hand och inte 
dela. Det är bra att blanda uppgifterna och i denna lärarhandledning kommer upplägget på 
övningar variera. 

Att arbeta tematiskt
I den här lärarhandledningen kommer vi att arbeta tematiskt, utifrån teman som återkommer 
i alla sex böcker. 

Tips! Förklara skillnaden mellan tema, handling och motiv för eleverna. Låt dem själva 
identifiera ett eller flera teman i den bok de läst, eller ni läst tillsammans.

För lärarhandledningen har vi valt ut fem teman som presenteras med tillhörande förslag 
på övningar:

1.  Kroppen 
2.  Pinsamheter 
3.  Skilsmässor 
4.  Kärlek 
5.  Meningen med livet 
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Vilken bok ska jag välja?
Det här är fem teman som återkommer i alla böcker, så du kan alltså arbeta med vilken som 
helst av böckerna. 

Är det någon särskild bok jag skulle rekommendera? Om ni ska arbeta med kroppen i års-
kurs sex, så hade jag valt att arbeta med den första boken Pappan med de stora skorna, där 
beskrivs exempelvis Semlans funderingar kring att brösten är olika stora, och när man blir för 
gammal för ”kärleksleken” med sin bästis. Ska man arbeta med temat kärlek, pinsamheter eller 
skilsmässor så fungerar det att använda vilken som helst av böckerna. Meningen med livet är en 
stor fråga som Semlan brottas med i alla böckerna, men allra mest i den sista boken. Här kan 
man använda boken parallellt med att man läser religion/livsåskådning. 

Om man väljer att inte arbeta med ett tydligt tema så kan lärarhandledningen ändå fungera 
som en idébank till bra diskussioner och övningar för eleverna.

1. Kroppen
I alla böckerna om Semlan och Gordon brottas de bägge med tankar om vad som är normalt. 
Är det normalt att det ena bröstet är större än det andra? När slutar man leka ”kärleksle-
ken”? En del vill visa för alla i duschen på gympan att de fått könshår, medan andra undviker 
duschen. En del inhandlar överlyckligt en första bh, medan andra gömmer sig i stora tröjor. 
I Pappan med de stora skorna (s. 101) säger Semlan att hon behöver något snyggt att sätta på sig 
till klassfesten och en bh. Behöver du det? frågar mamma. Semlan svarar lite stött: ”Behöver 
och behöver. Det finns dom i klassen med mindre bröst än jag som har haft behå hur länge som 
helst”. Semlans mamma förstår och de köper en bh. Den kliar som sjutton, men brösten såg 
betydligt bröstigare ut. ”Tänk om folk skulle glo på ens tankar lika mycket som på ens bröst”, 
funderar Semlan.

Muntlig övning
EPA: Enskilt · Par · Alla
Låt eleverna fundera enskilt i några minuter om böckerna trovärdigt skildrar det som syns 
utanpå och det som känns inuti när man är ca 12–13 år gammal. Kan det vara olika beroende 
på kön eller könsidentitet? Känner de igen att man kanske kan vilja smälta in, vara som alla 
andra, eller kanske sticka ut och vara sin egen, synas? Finns det något rätt och fel? Kan de 
 identifiera identiteter eller ”fack”, som exempelvis emo, skejtare, sportig? Behöver man ha en 
sådan  identitet? Finns det för- och nackdelar? 

Sätt ihop eleverna två och två, så får de delge varandra sina tankar, ca. 2–4 minuter.
Lyft nu upp samma frågor till hela klassen. Gör en tankekarta på tavlan och se om ni kan få 

fram något spännande för just er klass.

SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 
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Skrivövning
Semlan gör ofta listor över allt möjligt i livet. Semlan säger att hon tror att hon skriver 
 listor för att höra vad hon själv känner och tänker. Låt eleverna göra en lista med minst fem 
saker som de är nöjda med när det gäller dem själva. Det kan vara utseendet, egenskaper 
eller  beteenden.

En sådan lista kan till exempel se ut såhär: 
1. Mina fötter, de är lagom långa.
2. Mitt lockiga hår, jag är lycklig över mina lockar.
3. Att jag inte är snål, utan snarare generös, jag ger hellre bort än att få. Jag älskar att ge 

bort presenter, både på jul och vid födelsedagar. Jag kan tycka att de är jobbigt att få 
saker, för jag vet inte riktigt hur man skall tacka.

4. Mina ögon, jag är glad att jag har bruna ögon.
5. Glad, många beskriver mig som glad. Tänk vad tråkigt om vänner ofta beskrev mig 

som sur eller arg.

Om du har tid över och tror att det passar din klass så är det fint att sätta eleverna i par och 
be dem att på en lapp skriva ner tre egenskaper som kompisen har och tre om sig själva (de kan 
välja från sin lista), sedan kan de jämföra med varandra. ”Stämmer” det man skrev om den 
andre? Kanske har man resonerat olika, eller lägger märke till olika saker?

2. Pinsamheter
Pinsamma föräldrar är kanske det värsta som finns i Semlan och Gordon-böckerna. Som när 
föräldrarna gör sig till för att imponera på kompisar eller partnern. Eller när en förälder bli 
kär och förställer sig; skrattar på något nytt sätt eller klär sig annorlunda. I boken Sommar och 
hemliga härligheter (s. 56) får vi läsa om när Semlan vaknar och går ner för trappan och ser sin 
mamma hångla i hallen med någon hon inte känner. Hon beskriver det som att magen drar 
ihop sig, som att hon ska få akut vinterkräksjuka.

Vänner kan också vara pinsamma, till exempel när de blir annorlunda bara för att det coola 
gänget kommer in genom dörren. Semlan kan ibland skämmas för Gordon, men Gordon bryr 
sig aldrig om vad andra tycker. En gång gick han omkring med kristallglas för ögonen utan att 
skämmas det minsta (men Semlan skämdes). Gordons pappa verkade också bry sig för han 
skrek (alla skriker i Gordons familj), ”Varför kan han inte spela fotboll och hångla med tjejer 
som normala killar gör?” (Pappan med de stora skorna, s. 55). Syskon kan också vara pinsamma, 
både småsyskon och äldre syskon. 
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Muntlig övning
Nu är det elevernas tur att vara pinsamma, och man får ljuga så mycket man vill! 

Dela in eleverna i mindre grupper om tre till sex. Ge dem lappar där det står: förälder, 
 syskon, kompis, granne, sig själv. Lägg lapparna upp och ner på och be dem vända på en lapp 
i tur och ordning och berätta om något pinsamt som har hänt med en person lappen gäller. 
När den första eleven har berättat färdigt sin berättelse är det kompisarnas tur att gissa om 
den är sann eller om hen hittade på allting. Lyft berättelser med klassen och diskutera. Vem 
vet, kanske var det inte så pinsamt? Eller så märker man att man i klassen tycker att olika saker 
är pinsamma. 

3. Skilsmässor
I serien om Semlan och Gordon kan man läsa om Semlan erfarenheter av föräldrarnas skils-
mässa. I första boken, Pappan med de stora skorna (s. 20), får vi veta att det var ett år sedan det 
hände. Semlan minns att det var en tisdag, och att föräldrarna berättade att de älskar barnen 
mest av allt i hela världen, men att de inte kan hålla ihop familjen. Semlan kommer ihåg hur 
både pappa och mamma såg ut i ansiktet. Mamma sa: ”Allt vi vill är att ni skall vara lyckliga” 
och pappa sa: ”Vi älskar er mest av allt i hela världen, men”. Semlan avskyr ordet men, det 
betyder ofta att det kommer en katastrof efteråt. Semlan kastade en kaffekopp på sin mamma 
och en blomkruka på pappa och skrek ”Jag tar livet av mig, ända tills ni ångrar er!”. Senare inser 
Semlan att mamma och pappa älskar henne och Bento fast de inte bor ihop (s. 37), och hon 
börjar göra listor med alla fördelar med att vara skilsmässobarn, som att man får mer  vuxentid 
med en förälder i taget och oftare möter en gladare förälder, som har längtat efter en om man 
varit ifrån varandra en vecka (s. 91-92). Sen finns det dagar då hon avskyr att vara skilsmässo-
barn. De dagar som längtan blir för stor, eller de har glömt att berätta var man ska fira jul. 
”Ibland kan man känna att föräldrar liksom tävlar i vem som älskar en mest”. Det värsta är när 
man skall välja någon, för då väljer man ju bort någon. 

Muntligt samtal
Samtala med eleverna om skilsmässor. Vad tänker de på när de hör ordet skilsmässa? Känner 
de någon som har skiljt sig? Är det i den egna familjen, mor/farföräldrar, grannar eller 
 kompisars föräldrar? Finns det bra och dåliga skilsmässor, och vad beror det då på? Kan det 
finnas för- och nackdelar med att bo på två ställen?

Väljer beroende på hur trygg gruppen är om man vill diskutera i helklass eller hellre i mindre 
grupper. 

SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 
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Att skriva enskilt
Skriv en egen text där följande ord skall vara med:

· Skiljas
· Lycklig
· Ledsen
· Lov
· Kompis

Eleverna kan skriva om egna erfarenheter, hitta på eller blanda från egna eller vänners berät-
telser, allt är tillåtet! Låt eleverna dela sina texter med varandra eller samla in dem och läs upp 
utan att avslöja vem som har skrivit vad. Lagom tid för skrivövningen är cirka 20 minuter. 

4. Kärlek
Hur vet man att man är kär? Semlan säger att man inte flinar, utan man ler lyckligt! Det kan 
kännas inuti som ”kolsyra i magen”, ”en nyårsraket”, eller som att man ”snubblar på sig själv 
av all kärlek”, men hur kan man visa utåt hur man känner? Kan man både vara ihop och vara 
 bästis med någon? Kan man vara kär i många? Hur vet man om man är ihop? Hur vet man när 
man skall göra slut om man inte ens är ihop? 

Ja, det här är stora frågor för många elever i mellan- och högstadieåldern. En del  kanske 
känner som Semlan, att allt var lättare när man var barn: man var på kalas, man frågade chans, 
man lekte ”sanning och konka”. Men plötsligt tar man ett steg in i vuxenvärlden och allt 
känns barnsligt. 

I boken Kärlek, kyssar och rekord (s. 108) berättar Semlan för sin bästis Gordon att hon är 
ihop med Lino. Gordon blir rädd att Semlan bara ska vara med Lino nu.

– Är du galen? Du är min bästa vän. Lino är jag ju bara kär i. Är du kär i mig?
– Jag vet inte, svarar Gordon. Jag vet inte skillnad på kär och älska.
– Kär är nog mer som en lek, sa Semlan. Det hörs ju på namnet. Kär-lek.

Heartmaps: Gemensam övning
Heartmaps är en metod i kreativt skrivande som Georgia Heard beskriver i sin bok Heartmaps 
(Natur & Kultur, 2018).
Del 1: Måla ett stort hjärta på tavlan och fyll det med tårtbitar av din kärlek som lärare. 

Försök att visa att kärlek kan se ut på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel. Det kanske 
är kärlek till en partner, ett barn, en bästis, ett husdjur, mor/farföräldrar, barnbarn, dig 
själv, ett föremål eller en plats, med mera. 

Del 2: Eleverna får nu ett eget tomt hjärta som de ska fylla med tårtbitar av sin kärlek. Några 
delar sitt hjärta i två delar, andra delar kanske sitt i 30 små tårtbitar, inget är rätt eller 
fel. Färglägg gärna i något man tycker är kärlekens färger.
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Del 3: Sätt elever i mindre grupper om två till fyra och be dem jämföra sina hjärtan med dess 
likheter och olikheter. Diskutera sedan om de fick reda på något nytt om sina klass-
kamrater. Vad fanns mest i grupperna, likheter eller olikheter? Vad kan det bero på?

Heartmaps: Enskild uppgift
Del 4: Nu har eleven sitt eget hjärta framför sig och de ska få välja ut en av tårtbitarna och 

skriva en berättelse om varför hen kände eller beslutade att just den personen/djuret/
saken fick en plats i hjärtat. Man kan välja vilken tårtbit som helst, det behöver inte 
vara den största. Lagom tid för denna skrivövning ca 30 minuter.

Del 5: Sätt gärna upp alla färgglada hjärtan på väggen. Det behöver inte stå något namn på 
hjärtat, om man vill vara lite hemlig med sin kärlek.

5. Meningen med livet
Det är en omöjlig fråga att svara på tycker nog de flesta. Meningen med livet för dig kan 
ju ändra sig hela tiden, då du och dina värderingar förändras. I Meningen med ett (mitt) liv 
(s.  184–185) skriver Semlan en sång: 

Meningen med livet 
är en stämd gitarr
en sliten sjal från Indien
och min bästa vän
en lista som blir skriven
om inget särskilt alls
fotavtryck i sanden
från nån som dansat vals
Ett solo om en framtid
en blues om det som var
Meningen med livet
är just nu
där jag är 
och du

Innan Semlan skrev sin sång funderar hon på vad hon skall bli när hon blir stor; ”Förresten hur 
VET man att man ens kommer bli vuxen? Ärligt, man kan bli påkörd av en lastbil, få cancer, 
eller bli uppäten av en haj när som helst. Just hajar är kanske inte så vanliga i Sverige. Man vet 
aldrig vad som händer” (s.183). En del barn kanske tycker det är skönt att inte veta, medan det 
gör andra ängsliga och oroliga.

SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 
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Muntlig övning
När vi diskuterar de stora frågorna i klassrummet är det viktigt att öppna för alla frågor och 
funderingar och klargöra att det inte finns några svar eller tankar som är rätt eller fel. Gör 
en gemensam lista på tavlan där alla bidrar med en sak som är meningen med livet. Om man 
har en trygg klass kan eleverna komma fram och skriva på tavlan eller så går det att skriva på 
en lapp (utan namn). För att hjälpa eleverna på traven kan man nämna punkter från Semlan; 
familjen, pojkvän, en lista, ett oskrivet blad, vänner, klättra högt upp i ett träd, sitta på ett 
 staket tills man trillar ner, kärlek och att få vara frisk.

Prata om likheter och olikheter. Några kanske tänker på livet i sin helhet, medan andra 
 tänker på just nu eller just idag. Någon kanske tycker att det inte finns någon mening med 
livet, låt då hen förklara sina tankar.

Skrivövning: Skriv en dikt
Låt alla ord stå kvar på tavlan och be eleverna skriva en dikt om meningen med livet. En dikt 
kan se ut hur som helst, den kan rimma, den kan läsas baklänges, den kan sjungas eller läsas 
som en rap-text. Man kan göra en personlig dikt eller en helt tagen ur fantasin. Det går att 
skriva själv eller ihop med en klasskamrat. 

Några förslag på hur man kan arbeta vidare:
· Be eleverna måla en bild som hör ihop med deras dikt. Sätt eleverna i mindre grupper 

om tre till sex och låt dem försöka para ihop bild och dikt. Be dem sedan redovisa sina 
dikter och bilder för varandra

· Ge eleverna i läxa att träna på att läsa in sin dikt på ipad/dator/telefon. Spela upp en 
dikt på morgonen eller på sista lektionen, som ”dagens dikt”

· Låt eleverna läsa upp sina dikter, kanske för en annan klass
· Gör en utställning med  dikter 

och bilder i  korridoren eller 
i biblioteket 

· Gör ett arbete tillsammans 
med musiklärare och tonsätt 
 dikterna.

SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 
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Intervju med författaren
Hej Moni Nilsson! 
Hur skulle du beskriva huvudpersonerna, Semlan och Gordon?
– De är lite av outsiders, men deras starka vänskap har gjort dem 
så trygga att de inte blir mobboffer och gör att de törs vara sig själva. 
 Särskilt  Gordon vet inte vad skämmas är. Semlan och Gordon står 
med ett ben i barndomslandet och ett ben på väg in i tonårslivet, 
med allt vad det inne bär både kroppsligt och själsligt.

Ja, många funderingar blir det. Om meningen med livet, om kroppen, vänskap, kärlek 
och familj. Semlan funderar på när man är bästis, eller hur man vet att man är ihop. Får vi 
svar här i böckerna?
– Haha, det tror jag inte. Jag är inget relationsproffs. Men kanske kan en läsare känna sig lite 
tryggare att hens känslor och tankar är helt okej och kan känna sig lite mindre ensam i Semlan 
och Gordons sällskap? Jag hoppas det i alla fall.  

Vem passar böckerna för tycker du?
– Alla som inte bara vill läsa deckare eller fantasy. De som vill skratta, få lite pirr i magen, 
 älskar kärleksböcker och kanske de som tycker att tjocka böcker är alldeles för jobbiga. Semlan 
och Gordon-böckerna är lättlästa utan att vara enkla tror jag. 

Det finns en frispråkighet i böckerna, här stöter vi på svärord och sexfunderingar. 
 Varför är det viktigt att skriva så för barn tycker du?
– I vår inte helt perfekta värld, som har misslyckats med att skydda våra barn från pornografi 
och när ett första samlag kan innebära att få smisk, som en flicka berättade för mig, ja, då tycker 
jag verkligen att barn har rätt till sina berättelser och känslor, och rätt till sin egen  sexualitet. 
Samtidigt som vi vet hur utsatta barnen är, läste jag häromdagen på facebook om en mamma 
som bad om råd om hur hon skulle berätta för sin elvaåriga dotter hur barn blir till. 2021!? Jag är 
rätt säker på att dottern redan vet. 

Men man vågar stoppa Semlan & Gordon-böcker i handen på en 12-åring?
– Ja, om du inte som lärare eller förälder är rädd för att höra fniss och gapskratt! Och med tur, 
ge läsaren en möjlighet att äntligen ställa den där frågan hen inte vågat ställa förut. Eller att 
läsaren slår igen boken och känner sig mindre ensam med sina tankar och känslor – det vore 
alldeles fantastiskt. 

För mer information om Moni Nilsson och hennes böcker,  
besök hemsidan moni.se.

SEMLAN & GORDON PAPPAN MED DE STORA SKORNA - MONI NILSSON 



7574
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En iskall stjärngnistrande vinterkväll hejdas 12-åriga Malin av en främmande man som  hastigt trycker ett 
tjockt brev i hennes händer. Hon måste lova att överlämna brevet till det  RUT-barn som kommer att 

flytta in i närheten om exakt hundra dagar . Då Orestes  några månader senare flyttar in i det  stillsamma 
villakvarteret med sin mamma och lillasyster, förstår Malin att det är dags att överräcka brevet trots 

att hon inte har någon som helst aning om vad ett RUT-barn är och inte heller vet någonting om den 
tillknäppta, strikt klädda pojke som just flyttat in i grannhuset och snart ska börja i hennes klass. Men 

ingenting blir som Malin förväntat sig! Orestes vill till en början varken veta av henne eller brevet. 
Till sist tar han ändå emot det och försöker läsa det kryptiska och till  stora delar kodade brevet, 

 författat av en ung ingenjör år 1857. 
Snart dras både Orestes och Malin hastigt och oundvikligen in i en kedja av gåtfulla  händelser med 

kopplingar till Lerums  förflutna. 

Kod: Orestes är Da Vinci koden för barn och är en spännande bok som passar för högläsning såväl som egen 
läsning. Boken är lång men relativt lättläst - luftig text, korta kapitel, variationsrik text och med illustrationer. 
Boken väcker nyfikenhet för många olika ämnen, som man sen kan arbeta vidare med, t ex.

- Uppfinningar och teknik

- Mystik och folktro

- Skillnaden mellan tro och vetenskap, vetenskapens gränser

- Skillnader/likheter mellan då (1800-tal) och nu 

- Lokalhistoria

- Koder och chiffer

- Vänskapsrelationer, föräldrarelationer och fördomar

- Internet-problematik

Boken är skriven i berättande jag-perspektiv, men med inslag av olika slags text: tidningsartiklar, mejl, 
 beskrivningar av uppfinningar och hundra år gamla brev, som ger många möjligheter att diskutera olika skrivsätt 
och stilar i svenskämnet. 

En lärarhandledning som tar upp ovanstående frågor finns att hämta på https://www.opal.se/bocker/kod-orestes

KOD ORESTES - MARIA ENGSTRAND
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Lär dig koda
I boken ”Kod:Orestes” hittar Malin och Orestes kodade brev från 1800-talet, med ett 
meddelande som varit gömt i över hundra år. När de löser koden får de reda på en viktig 
hemlighet, som för dem från plats till plats i jakt på gåtans lösning.  
 
Men hur gör man kodade meddelanden?  
 
Först måste man bestämma ett hemligt lösenord – en Nyckel! Det enklaste är att använda en 
BOKSTAV som Nyckel.  
 
Om man väljer Nyckeln som bokstaven ”S” – så vrider man det lilla hjulet så att S står mitt 
emot bilden på en nyckel på det stora hjulet.  
 

NYCKEL: S 
 

 
 

Sen, när man kodar, byter man bokstäverna på det stora hjulet mot dem som står mittemot, 
fast på det lilla hjulet. (Man byter alltid små bokstäver mot STORA.) 
 
Så om man vill berätta för kompisen att man har länsat frysen hemma och hittat massor av 
glass, kan man koda det så här:  
 

NYCKEL S S S S S 
Meddelande g l a s s 
KOD Y A S H H 

 
Ingen kan gissa att YASHH i själva verket är glass! 
 
Sådan här kod, eller chiffer, har man känt till i mer än tusen år och det kallas ibland CAESAR-
CHIFFER. 
Men det finns ett problem – det är inte så svårt att knäcka ett Caesar-chiffer Om man är 
envis och testar med en bokstav i taget på kodhjulet, så kan man lista ut hemligheten.  
 
Man kan göra det svårare! I stället för att Nyckeln är en BOKSTAV, kan vi välja att Nyckeln är 
ett ORD! 

KOD ORESTES - MARIA ENGSTRAND

 
Om vi väljer att Nyckeln är ordet SOL. 
 

NYCKEL: SOL 
 

    
 
Då vrider man på det lilla hjulet varje gång man ska koda en ny bokstav! 
Första bokstaven kodas när nyckeln står på S (första bokstaven i SOL) 
Andra bokstaven kodas när nyckeln står på O (andra bokstaven i SOL) 
Tredje bokstaven kodas när nyckeln står på L (tredje bokstaven i SOL) 
 
Fjärde bokstaven… ja hur gör man om meddelandet som ska kodas är längre än nyckelordet? 
Då börjar man bara om med första bokstaven i nyckelordet igen! 
 
Vi provar med att koda meddelandet ”glass” som förut: 
 
 

NYCKEL S O L S O 
Meddelande g l a s s 
KOD Y Z L H D 

 
Nu blev ”glass” till YZLHD.  
 
Och den här koden är riktigt svår att knäcka! Den uppfanns på 1600-talet och det tog nästan 
trehundra år innan någon lyckades lösa den. Den kallas ”VIGENERE-CHIFFER”. 
Kan du avkoda ett hemligt meddelande? 
 
Prova! 
 
Nyckeln är: KOMPIS 
 
Koden är: VNASIY 
 
Vad blir meddelandet?  
 
Kom ihåg att byta ut STORA bokstäver mot små. 
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NYCKEL K O M P I S 
KOD V N A S I Y 
meddelande       

 
 
En bra tid att träffa kompisen och äta upp glassen… 
 
 
 
 
 
 

Ett digitalt kodhjul som fungerar på datorn eller mobilen hittar 
du på mariaengstrand.se/kodhjul. 

 
 
 
 
 
Mer om koder och chiffer, men också om mystiska stjärnefält och jordaströmmar, ingenjörer 
och stjärntydare kan du läsa i ”Kod: Orestes” av Maria Engstrand, Opal förlag 2018. Läs mer 
om boken hos mariaengstrand.se eller opal.se. 
 
Bokens omslag som du ser på häftets framsida är gjort av Lotta Geffenblad. 
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Läs även andra boken i serien om Malin och Orestes!
KOD ORESTES - MARIA ENGSTRAND MARKUS AV TROLYRIEN - JOSEPH A DAVIS

lärarhandledning
för 

Markus av Trolyrien
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Introduktion

Om Markus av Trolyrien
Sammanfattning: Markus av Trolyrien är ett humoristiskt fantasyäventyr som i första hand riktar 
sig till läsåldern 10-15. Huvudpersonen, en svensk 15-åring som heter Markus, blir kidnappad från sin 
sjukhussäng i Karlstad till Valarien, en annan värld där man tror att han är den försvunne prins Albrak. I 
början vill han bara fly och ta sig hem, men under äventyrets gång utvecklar han medlidande för Valariens 
folk som utsätts för en invasion av skräckinjagande monster. Med hjälp av den legendariske kung Josuas 
talismaner besegrar han monstren, stänger portalen till deras värld och hjälper Valariens folk att hitta sin 
egentliga regent. Kapitlen är korta och slutar ofta i en cliffhanger, vilket gör att läsningen går snabbt och 
att många elever får ett sug efter att läsa eller höra mer.

Denna lärarhandledning är uppdelad i tre delar precis som boken. Den första delen täcker kapitel 1-18 
som utgör ”del 1” i boken, och dessa kapitel kan egentligen läses som en fristående bok om man vill köra 
ett kortare läsprojekt. Del 1 handlar om hur Markus kommer till Valarien och hittar två av kung Josuas 
talismaner: svärdet Poterovix och vattnet från Evighetskällan. Kapitel 18 slutar med en cliffhanger som 
kan stimulera eleverna till att fortsätta läsa resten av boken på egen hand.

Kulturmöten i boken: Valarien är hem för flera folkslag med värderingar, seder och bruk som kan skilja 
sig drastiskt från det Markus är van vid hemifrån. En del av spänningen och humorn i boken uppstår ur 
hans möten med Valariens olika kulturer. Många läsare som har följt med Markus i dessa kulturmöten har 
reflekterat över hur viktigt det är att lyssna på andra och inte dra förhastade slutsatser, och hur vissa saker 
som vi tar för givet också kan upplevas som konstiga av andra.

Om lärarhandledningen
Syftet med frågorna och aktivitetsförslagen i denna lärarhandledning är det som står i kursplanen för 
ämnet Svenska i grundskolan:

• ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika 
slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga 
att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra ... Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.” (Lgr 2011)

I en del av frågorna och aktiviteterna används kulturmöten i Markus av Trolyrien för att aktivera det som 
står i skolans värdegrund:

• ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Lgr 2011)

MARKUS AV TROLYRIEN - JOSEPH A DAVIS
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Användning: Tre diskussionsfrågor finns till varje kapitel. I de flesta fallen är en av frågorna en läs-
förståelsefråga som berör konkreta detaljer ”på raderna”, och en av frågorna är en inlevelsefråga som 
handlar om elevens egna upplevelser och tolkningar av texten ”mellan raderna”. Den tredje frågan kan 
handla om kulturmöten eller skrivandets hantverk ”bortom raderna”. Läraren får välja fritt bland dessa 
frågor och använda dem på ett sätt som passar den egna undervisningen. Ett förslag är att efter högläsning 
eller egen läsning låta eleverna svara på frågorna skriftligt för att sedan diskutera dem muntligt i mindre 
grupper eller i helklass. Varje kapitel får också en kort lista med ord som kan vara svåra för en del läsare.

Efter frågorna till samtliga kapitel kommer en separat del med aktivitetsförslag för att stimulera eleverna 
till eget skrivande och skapande.

Frågor och diskussion ska förhöja läsupplevelsen, inte förstöra den. Kapitlen är korta, och läraren får 
avgöra själv när man ska stanna upp och diskutera och när man ska hoppa över några frågor och läsa ”ett 
kapitel till”. Att låta eleverna njuta av boken kan inspirera dem till egen nöjesläsning som ibland kan ge 
större vinster i längden än diskussionen kring ett enstaka kapitel.

Fler resurser: Kapitel 1-18, som utgör del 1, finns att ladda ner gratis som pdf på www.trolyrien.com/
larare. På samma sida kan man hitta kartan, bilder, en komplett ordlista, information om författarens 
skrivworkshops samt andra resurser.

MARKUS AV TROLYRIEN - JOSEPH A DAVIS
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Del 1
platser, personer, föremål och monster i boken

Denna lista omfattar del 1. För en längre lista med platser, personer, föremål och monster från alla tre 
delar, se www.trolyrien.com/larare (varning för spoilers).

Platser:
Albirion: Valariens huvudstad och hem till kungen.

Evighetskällan: En legendarisk källa som sägs ha runnit upp i Evighetsgrottan utanför Josurium, där den 
sårade Josua försvann efter att ha stängt portalen till Mardurien. Enligt sagorna ska Evighetskällans vatten 
ha makt att hela både kropp och själ och ge insikt om sanningen.   

Josurium: Valariens legendariska huvudstad under den tid Josua var kung i Valarien.

Mardurien: Den mörka värld där monstren har sitt ursprung. Enligt sagorna regeras Mardurien av en 
mäktig drake som heter Mordok. Världen är sammanbunden med Valarien och Trolyrien av två magiska 
portaler.

Pelarlunden: En urgammal ruin belägen mellan Blomsterfloden och de Röda höjderna. Pelarlundens mo-
saikgolv, som täcker en landareal större än de flesta städer, är troligtvis Valariens största konstverk. Enligt 
Albiors bok skapade trollkarlen Albior Pelarlunden med sin magiska kraft.

Portalerna: De tre världarna Valarien, Mardurien och Trolyrien är sammanbundna med varandra genom 
tre urgamla, magiska portaler som bara kan styras av vissa personer. Portalerna är enkelriktade; portalen 
i Valarien leder till Trolyrien, den i Trolyrien (känd bland trollen som Stonehenge) leder till Mardurien 
och portalen i Mardurien leder till Valarien. Den marduriska portalen förseglades av Josua efter den Stora 
kataklysmen, men den får ibland en glipa som den albiska regenten måste stänga.

Trolyrien: En märklig värld helt befolkad av ”troll”, ett mystiskt folk med löjliga och förbryllande sedva-
nor och häpnadsväckande magiska prylar. Trolyrien är hemma för Markus, författaren och dig.

Valarien: En vacker värld befolkad av ett folk som kallas för valar. I teorin är hela världen ett enda rike regerat 
av en kungaätt utvald av Josua. I praktiken är Valarien uppdelat i östvalar, som tror att den albiska ätten ska 
regera, och västvalar, som tror att det är den alasarska ätten som är Josuas utvalda. De två ätterna har formellt 
sett legat i krig med varandra i flera hundra år, även om egentliga strider har varit sällsynta. Ibland kämpar 
de tillsammans mot sin gemensamma fiende: monstren som kommer genom portalen från Mardurien. 

MARKUS AV TROLYRIEN - JOSEPH A DAVIS
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Personer:
Albard: Kungen av Valarien och far till prins Albrak. 

Albid (historisk): Valariens första kung och anfader till den albiska ätten som enligt östvalarna är Valariens 
rättmätiga kungahus. Son till Albior och bror till Alasar I.

Albinida: En gång kronprinsessan av Valarien. Albinida försvann spårlöst kort innan hon skulle krönas till 
drottning och lämnade därmed kronan till sin yngre bror Albard. 

Albrak: Prins av Valarien och son till kung Albard den store.

Diomeda: Kunglig budbärare som tjänar den albiska ätten.

Eremiten: En mystisk gammal man som sägs bo i Pelarlunden. Enligt rykten äger han förmågan att pro-
fetera om framtiden. 

Jonathan: Markus lillebror.

Josua (historisk): Valariens första kung, som offrade sig för att rädda världen undan den Stora katak-
lysmen. Enligt den östvalariska tron lämnade han tre gåvor till sin efterträdare Albid: en krona, svärdet 
Poterovix och en bok innehållande texterna som moderna valar känner som Glädjens bok, Kraftens bok 
och Profetians bok. Enligt verarna och vissa östvalar är han fortfarande levande och verksam. I den väst-
valariska tron beskrivs han som världens första kejsare och sägs ha överlämnat kejsardömet till Alasar I.

Kiron: Kunglig hovtjänare som tjänar den albiska ätten.

Markus: En vanlig trollpojke från Trolyrien, även känd som Svärdbäraren.

Mordok (historisk): Monstrens kung och ärkefiende till Josua och Valarien. Enligt sagorna är Mordok en 
väldig, svart drake med otroligt stora magiska krafter.

Pallurio: Kunglig lärare som tjänar den albiska ätten.

Sofara: Kunglig rådgivare som tjänar den albiska ätten.

Föremål och monster:
Glädjens bok: Den första delen av boken som Josua gav till Albid, den första albiska kungen. De andra 
två delarna – Kraftens bok och Profetians bok – avskaffades av senare albiska kungar och försvann, medan 
Glädjens bok finns kvar och utgör kärnan för den östvalariska tron.

Jätteskorpion: Ett fruktansvärt monster stort som en stridsvagn, med sex mäktiga klor och tre giftiga 
stjärtar. En jätteskorpions gift sägs göra offret sjuk till både kropp och själ.

Kraftens svärd: (Se Poterovix)

Kronan: En av talismanerna som Josua gav till Albid innan han försvann. Kronan ger bäraren makt att 
stänga portalen till Mardurien och att se förklädda monster.
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Morteltand: Ett monster som liknar en jättestor insekt med otroligt långa ben, ett huvud som en flodhäst 
och en kloförsedd tunga. Morteltänder trivs bäst i skogslandskap och kan röra sig snabbt och tyst bland 
träden. 

Poterovix: En av talismanerna som Josua gav till Albid innan han försvann. Poterovix, även känd som 
Kraftens svärd, är i rätta händer ett mäktigt vapen som hugger och parerar av sig själv och som kan skära 
genom sten lika lätt som vatten. När någon annan än Josuas utvalda Svärdbärare använder Poterovix 
fungerar det som ett vanligt svärd.

Skräckfågel: Ett monster som liknar en jättestor, vinglös fågel med vassa tänder.

Inför läsningen
Följande aktivitetsförslag kan bygga upp förförståelse inför läsningen av del 1:

• Titta på omslaget och baksidestexten. Prata om vad eleverna tror att boken handlar om och vilka 
ledtrådar de får av bokens utsida. Prata om eventuellt andra böcker som Markus av Trolyrien påminner om.

• Visa några exempel på fantasyböcker och prata om det som är typiskt för fantasygenren. Några ex-
empel: saker och ting kan hända i en fantasybok som inte kan hända i verkligheten. Ofta finns det någon 
sorts magi. Många fantasyböcker utspelar sig i en annan värld. Gammaldags teknologi (till exempel svärd 
och facklor) är vanlig inom fantasy.

• Titta på nätet för att se vilken information man kan hitta om boken. På trolyrien.com kan man 
läsa recensioner och se bilder, inklusive en karta över Valarien som man kan visa på projektorn.

• Låt eleverna komma med teorier om vad Trolyrien är, då baksidestexten och kartan gör det tydligt 
att den magiska världen i boken heter Valarien.

Svåra ord och uttryck:
Följande ord och uttryck kan vara särskilt svåra för unga läsare. Läraren avgör själv hur denna lista kan 
bäst användas med just de elever som man har, men ett förslag är att välja ut några av orden att diskutera 
och definiera inför läsningen av varje kapitel.

Kapitel 1: ers höghet/ni, konstatera, tillmötesgående, snegla, Stonehenge, lövverk

Kapitel 2: hallucination, vanföreställning, påfrestande, företeelser, koncentriska, giljotin, försummelse,  
graciös, baneman

Kapitel 3: anmärka, ta avsked, kampglöd, eremit

Kapitel 4: bärnsten, mosaik, abstrakt, uthållighet, fasthet, avdunsta, resmål, hjalt, huruvida 

Kapitel 5: leta febrilt, annalkande, raseri

Kapitel 6: svärdsharnesk, tillryggalägga, dubbelgångare

Kapitel 7: uppståndelse, entonig, spektakel, hillebard, göra honnör, ansats, etikett (regler, inte lapp), 
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häcklabyrint, förmögenhet, intrikat, omtöcknad

Kapitel 8: undersåte, treva, skeptisk, svärdsskida, ätt

Kapitel 9: eskortera, angränsande, kretsa, länstol, huvudbonad, tafatt, bedyra, obemärkt, fingerfärdighet, fyrfat 

Kapitel 10: farhågor, kataklysm, innanmäte, högmodig, sekler, ättling, realistisk, missbehag, respons, skeptiker

Kapitel 11: ”leva loppan”, ställningstagande, regent

Kapitel 12: gränsland, karttecknare, infalla, motsvarighet, egendomlig, överträffa, antydan, tortyrredskap, vanka 

Kapitel 13: kuslig, demonisk, retirera, bistå, ödesdiger, pilgrimsfärd, fullfölja, förutsägelse

Kapitel 14: oländig, överläggning, schakt

Kapitel 15: omgärdad, hänförande, brokig, välbehållen, fasad

Kapitel 16: massiv, bräcklig, provokativ, jordskred, föga, ljuv, stalagmit, att pryda, oförklarlig, andaktsfull 

Kapitel 17: överväldigad

Kapitel 18: inställning, tolerera, outhärdlig, bältdjur, konfunderad, banna sig, stjärnbeströdd, avfärda, bister

Läsförståelse- och diskussionsfrågor:
Kapitel 1:
• Varför ligger Markus på sjukhus i början av kapitlet, och varför kan han gå igen i slutet?
• Vad lär vi oss om Markus i kapitel 1? Vad lär vi oss om kvinnan?
• Hur skulle du reagera om en främling kom in i ditt sjukhusrum, spottade på dig och kallade dig 
för Ers höghet? Vad tycker du skulle vara ett bra sätt att reagera?

Kapitel 2:
• Vad tycker Diomeda om prins Albrak?
• Folket i klädesbyn har flera titlar för prins Albrak: Valariens sköld, monstrens baneman, den ly-
sande fjärilriddaren. Vad tror du att de kan betyda?
• Vad lär vi oss om byfolket och deras kultur (sätt att leva och tänka)? Hur skiljer sig deras kultur 
från din kultur? Finns det några likheter?

Kapitel 3:
• Vad pratar Markus och Diomeda om i kapitel 3?
• Diomeda säger att eremiten kan hjälpa Markus med hans problem. Vad är Markus problem enligt 
Markus, och vad är hans problem enligt Diomeda? Vad tror du att eremiten kommer att göra? 
• Markus tycker att det är konstigt att Valarien inte har någon armé, och Diomeda tycker att det är 
konstigt att länder i Trolyrien (vår värld) har arméer. Vad tycker du?

Kapitel 4:
• Varför blir Markus inte glad när han lyckas dra fram svärdet ur berget? 
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• Vad tror du kommer att hända i nästa kapitel? 
• Eremiten säger att man ska vara tacksam för sådant som är jobbigt i livet. Har han en bra poäng? 
Varför eller varför inte?

Kapitel 5:
• Hur har Markus relation till Diomeda förändrats i kapitel 5, och varför? 
• Om du skulle ge kapitel 5 en titel, vad skulle det vara? 
• Om du var en journalist i Valarien och kunde intervjua en karaktär om någonting som har hänt i 
boken hittills, vem skulle du vilja intervjua? Vilka frågor skulle du ställa?

Kapitel 6:
• Titta på kartan. Kan du hitta ställena som nämns i kapitel 6? Kan du gissa vilken väg Markus och 
Diomeda tog för att ta sig till Albirion?
• Vad lär vi oss om monstren och portalen till Mardurien i kapitel 6? Utifrån denna information, 
vad tycker du är kungens viktigaste jobb?
• Författaren beskriver inte alla platser som Markus och Diomeda ser mellan Pelarlunden och Albirion. 
Varför gör han inte det tror du? Om du hade skrivit Markus av Trolyrien, skulle du ha sammanfattat resan 
på samma sätt, eller skulle du ha beskrivit någonting mer?

Kapitel 7: 
• Vad gör folket i huvudstaden när Markus kommer, och hur inser han att det är något positivt? 
• Markus vet inte vad som förväntas av honom när han kommer in i staden. Hur tror du att det 
känns för honom? Har du någonsin varit i en situation där du inte vet vad som förväntas av dig? 
• Kapitlet slutar mitt i en viktig händelse, en teknik som kallas för en ”cliffhanger”. Tanken är att 
läsaren ska bli sugen på att läsa vad som kommer sedan. Tycker du att det fungerar? Kan du komma på 
någon annan bok, film eller TV-serie som använder samma teknik?

Kapitel 8: 
• Varför tror Markus att kungen kan vara galen? Vad tror du? 
• Kungen pratar om flera märkliga saker: en hammare, en plan, en förrädare och monster på palatset. 
Om du kunde be honom att förklara en sak, vad skulle du välja och varför? 
• Folket i Valarien kallar vår värld för Trolyrien och folket här för troll. Vad skulle du tycka om 
du kom till Valarien och alla kallade dig för troll? Skulle du använda ordet för att beskriva dig själv, som 
Markus gör i det här kapitlet? Varför eller varför inte?

Kapitel 9: 
• I kapitel 9 träffar vi två nya karaktärer, Sofara och Kiron. Hur skulle du beskriva dem?
• Markus ser sig själv när han tittar i spegeln, trots att kungen såg sin son Albrak när han tittade på 
honom. Om du skulle hitta på en förklaring för detta, vad skulle det vara? 
• I fantasygenren kan saker och ting hända som inte händer i verkliga livet. Kan du komma på 
några exempel på det i boken hittills?

Kapitel 10: 
• Nu får Markus reda på att svärdet som han hittade är ett mycket speciellt svärd med två namn: 
Poterovix och Kraftens svärd. Vad är det som är speciellt med svärdet?
• Vad tycker Sofara om de gamla sagorna om kung Josua? Varför? Vad tror du att Markus tycker om dem?
• Det är ganska vanligt i fantasygenren att det finns något speciellt vapen eller annat föremål med 
speciella krafter och ofta en egen historia. Kan du komma på något sådant föremål du har sett i en annan 
bok eller film? 
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Kapitel 11: 
• Hur skulle du beskriva Diomeda och hennes personlighet?
• Diomeda säger att hon tror på de gamla sagorna om kung Josua, men ”inte högljutt”. Vad tror du 
att hon menar? 
• Tror du att det är bra eller dåligt att Diomeda följer med Markus? Varför?

Kapitel 12: 
• Hur känns det för Markus att låtsas vara prins Albrak inför Diomeda? Varför? 
• Hur tänker Diomeda ta sig genom Dimskogen, och varför blir det en överraskning för Markus?
• Tycker du att det är konstigt att fira en snytdag? Varför eller varför inte? Tänk dig att du aldrig 
har hört talas om en födelsedag förut och någon försöker förklara vad det handlar om. Skulle det kännas 
konstigt? Varför eller varför inte?

Kapitel 13: 
• Vad lär vi oss om Diomeda i kapitel 13? 
• När morteltanden håller på att släpa bort Diomeda rusar Markus rakt in i striden utan att tveka. 
Är det skillnad på hur han är nu jämfört med i bokens början? Vad kan det bero på?
• I fantasygenren är det mycket vanligt att läsaren får tillbakablickar och lär sig om världen genom 
karaktärernas tankar och samtal med varandra. Kan du komma på några exempel på sådana tillbakablick-
ar i kapitel 13 eller i andra kapitel?

Kapitel 14: 
• På vilket sätt stämmer vägbeskrivningen i de gamla sagorna? På vilket sätt stämmer den inte? 
• Vad tror du att det är som har huggit tag i Markus ben? Om du skulle hitta på en beskrivning, hur 
skulle det se ut? 
• I många fantasyböcker hittar författaren på egna varelser. Vilka varelser i Markus av Trolyrien tror 
du att författaren har hittat på själv? Kan du komma på några exempel i andra fantasyböcker eller -filmer 
där författaren har hittat på egna varelser? 

Kapitel 15: 
• Hur har Markus attityd till badfiskarna ändrat sig sedan han badade med dem i kapitel 9? Vad kan 
det bero på?
• Varför vill Diomeda skynda på Markus på väg ner till Josurium, och varför går hon så långsamt 
när de är i staden? 
• Hur skulle du känna dig om du var Diomeda och kom till Josurium? Hur skulle du känna dig om 
du var Markus? Om det är någon skillnad, vad kan skillnaden bero på?

Kapitel 16: 
• Förut längtade Markus efter att Diomeda skulle förstå att han inte var prins Albrak. Nu har det 
hänt. Är det bra eller dåligt? Vad tror du kommer att hända med deras relation?
• ”Den ljuvaste klingan biter djupast och helar, solstrålen bräcker den tyngsta kedjan, det slutna 
ögat vilar tryggt men är blind.” Förstår du någonting av sfinxens gåta? Den är inte ställd som en fråga, 
men ändå kommer Markus fram till att den har ett svar: ”sanningen”. Ser du någonting i gåtan som skulle 
kunna jämföras med sanningen?
• Hur skulle du beskriva sfinxens sätt att prata? På vilka sätt skiljer det sig från Markus sätt att prata? 
Varför tror du att författaren har bestämt att sfinxen ska prata som hon gör?
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Kapitel 17: 
• Vad tycker Diomeda om Markus i kapitel 17? Varför? 
• Sfinxen säger att de snart kommer att träffas igen. Tror du att det kommer att hända? Varför eller 
varför inte?
• Väcker kapitel 17 några frågor som du vill ha svar på?

Kapitel 18: 
• Hur har Markus förändrats under berättelsens gång? Hur har hans relation till Diomeda förändrats?
• Vilka problem finns olösta i slutet av del 1? Vad tror du kommer att hända i del 2 och 3? 
• ”Troll är ett konstigt folk” säger Markus om sitt eget folk, alltså människor i vår värld. Varför tror 
du att han tänker så nu? Kan du komma på någonting som är mycket normalt för dig men som skulle 
kunna vara jättekonstigt för någon som kom från en annan värld?

Aktivitetsförslag
Följande förslag på skrivövningar, skrivprojekt och andra aktiviteter är tänkta att stimulera eleverna till 
eget skapande utifrån sin läsning av del 1. Tanken är inte att eleverna ska göra samtliga aktiviteter, utan 
läraren får välja fritt bland förslagen utifrån vad som passar eleverna bäst. En del av dessa aktivitetsförslag 
återkommer efter del 2 och del 3.

• Bilderbok av del 1. Gör en bilderbok med de viktigaste händelserna i Markus av Trolyrien och en 
liten bild till varje händelse. Kan fungera individuellt, i grupp eller i helklass.

• Favoriter. Rita en bild av din favoritkaraktär eller favorithändelse i Markus av Trolyrien. Skriv en 
beskrivning av denna karaktär eller händelse och varför den är din favorit.

• Nya perspektiv. Välj ett kapitel ur del 1 och skriv om det kapitlet utifrån en annan karaktärs per-
spektiv än Markus. Till exempel skulle man kunna skriva om mötet i sjukhusrummet i kapitel 1, fast med 
Diomeda som huvudperson. Eller om det som hände vid Evighetsgrottan, fast ur sfinxens perspektiv.

• Spela teater. Gör ett kort drama av en utvald scen ur del 1. (OBS: varna eleverna om skolan har 
regler mot offentligt spottande.)

• Skriv dagbok. Beskriv en dag eller en hel vecka utifrån en vals synvinkel (en person från Valarien) 
som har hamnat i Trolyrien eller utifrån ett trolls synvinkel (någon från vår värld) som har hamnat i Vala-
rien. Tänk på hur livet i den nya världen skulle vara annorlunda jämfört med livet där du kommer ifrån. 
Skriv gärna om sådant som är både roligt, jobbigt och förvirrande.

• Skapa en egen värld. Rita en karta över din värld och skriv om folken där och hur de lever. Beskriv 
gärna andra varelser som lever i din värld, och känn dig fri att låna några klassiska fantasyvarelser eller att 
skapa egna. Finns det något stort problem i din värld som behöver lösas? Någonting som skulle kunna bli 
det stora problemet i en fantasyberättelse? Finns det något speciellt vapen eller annat föremål i din värld 
som skulle kunna bli en del av lösningen?

• Egen fantasyberättelse. Använd detaljerna från ”skapa en egen värld” för att skriva en kort fan-
tasyberättelse. Innan man börjar med berättelsen är det viktigt att skapa en huvudperson med en tydlig 
beskrivning och ett tydligt mål, samt en plan för hur huvudpersonen kan uppnå målet och några hinder 
som kan göra det svårt längs vägen.
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• Skriv kapitel 19: Skriv ett eget kapitel av Markus av Trolyrien som utspelar sig efter att Markus 
och Diomeda har fått reda på kungamordet i slutet av kapitel 18. För att få idéer, tänk på vilka problem 
som inte är lösta i slutet av del 1, och försök att hitta ett sätt att lösa ett av problemen. Kapitlet skulle 
också kunna handla om vad som händer med Markus och Diomeda på väg till palatset – kanske blir de 
överfallna av ett nytt monster? Stilpoäng om man kan avsluta kapitlet med en cliffhanger.
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Del 2

Inför läsningen
För att bygga upp förförståelse inför läsningen av del 2 kan det vara lämpligt att sammanfatta de viktigaste 
händelserna i del 1. Detta kan med fördel göras som en gruppdiskussion eller genom skrivprojektet 
”bilderbok av del 1” ovan. 

Svåra ord och uttryck:
Följande ord och uttryck kan vara särskilt svåra för unga läsare. Läraren avgör själv hur denna lista kan 
bäst användas med just de elever som man har, men ett förslag är att välja ut några av orden att diskutera 
och definiera inför läsningen av varje kapitel.

Kapitel 1: kröningsceremoni, klagan, urskilja, målsägande, rättegång, deklamera, skadeglädje, oklander-
lig, bragd, tabbe, redovisa för, ”döm inte efter skenet”

Kapitel 2: hovrätt, vädja, snatteri, överdådig, självbelåten, mödosam, utan omsvep, med eftertryck, svam-
mel, cirkulera, arvinge, formaliteter

Kapitel 3: numera, stridsduglig, kommando, känselspröt, exemplarisk, misstroget, giftermål

Kapitel 4: stundvis, komplikationer, arkiv, läckerhet, beklaglig, undgå, torftig, arkivarie

Kapitel 5: ertappas, med glimten i ögat, självmant, i andemening, kandidater, efterträdare, ungmö

Kapitel 6: fanatiker, godtagbar, invändning, utlöpare

Kapitel 7: tillgivenhet, bortavaro, vidta åtgärder, omväxling, självuppfyllande profetia, hjärtskärande 
vacker, anarki, zenit, förtörnat, uppfödare, avlas

Kapitel 8: yrsel, godmodig, korphacka, ragla, återuppta, konstapel

Kapitel 9: ynkrygg, oförfärat, mytomspunnen, stalaktit, tilldragande, trolsk, misstroget

Kapitel 10: högdragen, försoning

Kapitel 11: jämna intervaller, röja, öronbedövande, tentakler

Kapitel 12: avsevärt, frikostig, föreställa, släntra, lunta
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Kapitel 13: gobeläng, reflexmässig, att ha reservationer om någonting

Kapitel 14: streta emot, bistå, överordnad, förmodligen, uppsyn, sedvanlig, kungör, ohövlig, övertramp, 
härstamma, klipsk 

Kapitel 15: envåldshärskare, avstämning, överseende, kupol, arrangerade, tidvatten, elegant, växtlighet 

Kapitel 16: ila, vardera, slå till reträtt, parerstång, anförtro, bevilja

Kapitel 17: tjänstgöra, uppförande, långdraget, missuppfatta, infinna sig, flankerad, vålla sitt eget fördärv, 
skräckinjagande

Kapitel 18: oövervinnerlig, övermanna, skräckslagen

Kapitel 19: rättmätig, skogsbryn, reflexmässigt, vålla, drastisk, vågspel, rådslå, missköta

Kapitel 20: medvetande, undersåte, trångsynt, vidskeplig, avfärdande, ”se med blida ögon på”, titulera sig, 
ambassadör, fördrag, ambitioner, trohetsed, kuva, lindrig, usling

Läsförståelse- och diskussionsfrågor:
Kapitel 1: 
• Vad handlar rättegången om?
• Vad har hänt med Markus sedan slutet av del 1?
• Orden ”Döm inte efter skenet” står på kungakronan. Varför tror du att författaren valde att ha 
med de orden i kapitel 1? Finns det någon koppling mellan orden och handlingen? 

Kapitel 2: 
• Hur dömer Markus i fallet om Vilhard och rubinen? Skulle du ha gjort likadant? Varför eller varför inte? 
• Varför är Pallurio orolig? Vad vill han? 
• Hur skulle du känna dig om du var i Markus situation? Varför?

Kapitel 3: 
• Hur trivs Markus som kung? 
• Hur behandlar Markus Vilhard? Varför?
• Nu när vi har mött Lövgrön, kommer det som en överraskning att hon är en jättefjäril? Finns det 
några ledtrådar i tidigare kapitel som visar att fjärilar kan vara viktiga för Valariens folk i allmänhet eller 
för kungafamiljen i synnerhet?

Kapitel 4: 
• Varför vill Markus och Sofara hitta Kraftens bok?
• Har du någon teori om vem som kan ha förgiftat Sofaras tjänarinna? 
• Kiron hämtade fel bok till Sofara. Tror du att det kommer att bli en viktig detalj? Varför eller 
varför inte?

Kapitel 5: 
• Vad har Diomeda haft för sig sedan vi såg henne sist i slutet av del 1? 
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• Vilket svårt beslut har Diomeda fattat i sitt liv, och varför har hon gjort det? 
• Författaren skapar ett mysterium genom att inte berätta vad den andra profetian handlar om. Tror 
du att vi kommer att få veta senare i boken? Varför eller varför inte? Vad tror du att den kan handla om?

Kapitel 6: 
• Vad tycker Sofara och Diomeda om verarna? Varför?
• Vad tror du att Diomeda menar när hon säger att hon är redo att göra allt som krävs för att stödja 
Markus och tjäna Valarien?
• Vad tycker du om verarna utifrån vad Diomeda och Sofara har sagt om dem i kapitel 6? Är det 
farligt för Markus att besöka deras land?

Kapitel 7: 
• Titta på kartan. Kan du hitta några ställen som nämns i kapitel 7?
• Vilka är de tre människorna i rödbruna mantlar tror du? Vad tror du kommer att hända i nästa 
kapitel?
• Vad tycker Markus om livet i Valarien jämfört med livet i vår värld? Hur har hans tankar föränd-
rats sedan bokens början? Tycker du att han borde stanna i Valarien eller åka hem?

Kapitel 8: 
• Varför tror verarna att Markus är farlig? 
• Verkar verarna vara lika farliga som Sofara och Diomeda sa? Varför eller varför inte?
•  Ilasa citerar ett gammalt ordspråk: ”Var snar att höra, sen att tala, sen till vrede.” Vad tror du att 
det kan betyda? Hur skulle mötet mellan Markus och verarna kunna se ut om de lyssnade på varandra i 
stället för att köra på förutfattade meningar?

Kapitel 9: 
• Är Ilasa en bra vägvisare och hjälpare för Markus? Varför eller varför inte?
• Verarna kallar Markus för ljusbo. Varför tror du att de gör det? Ilasa säger att det är synd om ljus-
bor. Varför tror du att hon tycker så?
• Hur tror du att ditt liv skulle vara annorlunda om du växte upp bland verarna under jorden, där 
det alltid är mörkt?

Kapitel 10: 
• Vad tycker verarna om Albard, den döda kungen? Vad tror du skulle hända om de fick reda på att 
Markus är den nya kungen?
• Bland verarna är kung Albard känd som kung Albard den förskräcklige, och ute bland de andra 
valarna är han känd som Albard den store. Tror du att han var en bra kung eller en dålig kung? Varför? 
• Ilasa tror att människor mördar varandra ute bland ljusborna. Sofara tror att verarna är farliga och 
bär vapen. Vem har rätt? Varför?

Kapitel 11: 
• Hur skulle du beskriva skogen i verarnas land?
• Varför slåss Markus inte för att bli fri?
• Varför tror du att verarna håller för sina näsor när de går genom skogen? Varför berättar de inte 
för Markus att han ska göra likadant från början? 

Kapitel 12: 
• Varför tror Markus att Kiron är mördaren? Märkte du samma ledtrådar när du läste de tidigare 
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kapitlen? Vad tycker du om Markus teori?
• Tror du att prästen vet om att Markus inte är kung Albrak? Varför eller varför inte? 
• En bra författare slösar inte med märkliga detaljer. När någon liten detalj framhävs i en berättelse 
är det ofta för att den kommer att bli viktig sedan. Ser du några konstiga detaljer i kapitel 12 som du tror 
kan bli viktiga sedan?

Kapitel 13: 
• Varför har Markus så bråttom hem till palatset? Varför stannar han ändå för att låta Lövgrön äta? 
• Varför menar Pallurio att Kiron inte kan vara mördaren? 
• Skulle du säga att kapitel 13 är ett av de mer spännande eller mindre spännande kapitlen i boken? 
Varför? Vad är det som gör det spännande (eller inte)?

Kapitel 14: 
• Varför vill Markus ha Vilhard som kungens personliga tjänare? Varför vill vakten inte det?
• Varför tror du att Diomeda är med bland de sex kvinnorna som ”tävlar” om att gifta sig med 
kungen? Är det bra eller dåligt att hon är med tror du? Varför? 
• Det finns flera sätt att bygga upp humor i en berättelse. Var det någonting som hände i kapitel 14 
som du tyckte var särskilt roligt? I så fall, vad var det som gjorde det roligt? Kan du komma på andra saker 
i boken som du har tyckt var roliga?

Kapitel 15: 
• Titta på kartan. Kan du hitta några ställen som finns med i kapitel 15? Vart åker Markus, och 
varför?
• Tror du att pojken som Markus ser genom portalen kan vara en viktig detalj? Varför eller varför 
inte? Har du någon idé om vem det kan vara?
• Hur beskrivs Mardurien? Vad gör författaren för att få det att verka som ett otrevligt ställe? 

Kapitel 16: 
• Hur skulle du beskriva Albrak? (Nu har han Markus utseende, men beskriv hans personlighet.)
• Varför mår Markus illa i slutet av kapitlet när Sofara pratar om att inte ha hemligheter för länge? Hur 
skulle du känna dig om du var Markus och hade hittat prins Albrak – men inte fick berätta för någon?
• Nu har Kiron önskat att Markus ska döma honom i en rättegång. Har det hänt några saker tidi-
gare i boken som har gett dig förväntningar om vad som kommer att hända under rättegången?

Kapitel 17: 
• Hur blev rättegången annorlunda den här gången jämfört med förra gången?
• Blev du överraskad av det som hände med Kiron och Vilhard? Fanns det några ledtrådar i kapitel 
17 eller tidigare kapitel? 
• Nu närmar vi slutet av del 2. Det är mycket vanligt att berättelser har en upptrappning nära slutet, 
som gör det svårare för huvudpersonen, samt att det finns ett stort avslöjande. Har vi fått några viktiga 
avslöjanden i kapitel 17? Har det varit någon upptrappning som gör det svårare eller farligare för Markus 
än det har varit i tidigare kapitel?

Kapitel 18: 
• Vem är Mordok och vad vill han? 
• Vad är Shishaks och Syrathys relation till Mordok? Varför har de gett sig ut för att vara Vilhard 
och Pallurio?
• Om du skulle kunna ställa en fråga till en karaktär som är med i kapitel 18, vem skulle du välja 
och vad skulle du fråga om?
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Kapitel 19: 
• Varför är Diomeda misstänksam mot Albrak när han kommer genom portalen? 
• Vad tycker Diomeda om Albraks hemliga plan? Varför? 
• Vad tycker du om Albrak?  Kommer han att bli en bra kung? Ser du några ledtrådar som visar på 
att han kan vara bra eller dålig?

Kapitel 20: 
• Hur skulle du sammanfatta Albraks plan? 
• Tror du att Albrak verkligen har lyckats lura Mordok? Varför eller varför inte? 
• Borde Markus verkligen åka hem nu? Finns det några lösa trådar/olösta problem nu när Portalen 
har stängts?

Aktivitetsförslag
Följande förslag på skrivövningar, skrivprojekt och andra aktiviteter är tänkta att stimulera eleverna till 
eget skapande utifrån sin läsning av del 2. Tanken är inte att eleverna ska göra samtliga aktiviteter, utan 
läraren får välja fritt bland förslagen utifrån vad som passar eleverna bäst. En del av dessa aktivitetsförslag 
fanns med i del 1 och vissa återkommer i del 3.

• Skapa ett eget folk: Hitta på ett eget folkslag. Skriv en artikel om dem – var de bor, hur de klär sig, 
hur de lever, vad som är viktigt för dem, om de har några särskilda högtider, hälsningsfraser eller annat 
som kan vara intressant. Stilpoäng om du kan komma på någon detalj som andra folk kan missförstå helt 
– som till exempel hur folket i Valarien tror att verarna bär vapen hela tiden och är våldsamma, när de 
egentligen är pacifister och använder sina verktyg till att gräva och jaga.

• Skriv kapitel 21: Skriv ett eget kapitel av Markus av Trolyrien som utspelar sig efter att Markus 
har kommit tillbaka till Diomeda i slutet av kapitel 20. För att få idéer, tänk på vilka problem som inte är 
lösta i slutet av del 2, och försök att hitta ett sätt att lösa ett av problemen. Eller struntar Markus i proble-
men och åker hem? Kapitlet skulle också kunna handla om vad som händer med Markus och Diomeda 
medan de är på väg till Trolyrien eller någon annanstans – kanske blir de överfallna av ett nytt monster? 
Stilpoäng om man kan avsluta kapitlet med en cliffhanger.

• Bilderbok av del 2. Gör en bilderbok med de viktigaste händelserna i Markus av Trolyrien och en 
liten bild till varje händelse. Kan fungera individuellt, i grupp eller i helklass.

• Favoriter. Rita en bild av din favoritkaraktär eller favorithändelse i del 2. Skriv en beskrivning av 
denna karaktär eller händelse och varför den är din favorit.

• Nya perspektiv. Välj ett kapitel i del 2 och skriv om det utifrån en annan karaktärs perspektiv än 
Markus. Till exempel skulle man kunna skriva om rymningen från verarnas fängelsecell i kapitel 9, fast 
med Ilasa som huvudperson. Eller om Pallurios rättegång, fast ur Pallurios perspektiv.

• Spela teater. Gör ett kort drama av en utvald scen ur del 2. (OBS: varna eleverna om skolan har 
regler mot offentligt spottande.)
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Del 3

Inför läsningen
För att bygga upp förförståelse inför läsningen av del 3 kan det vara lämpligt att sammanfatta de viktigaste 
händelserna i del 1-2. Det kan också vara bra att vara medveten om att en karaktär i del 3 (Shalarun) pra-
tar på ett gammaldags och poetiskt sätt som kan vara särskilt svårt för yngre läsare att förstå. Ett exempel 
på detta är: ”Att äntligen få se ditt ansikte är som att skåda regnbågen efter stormen, ärade kusin.” Elev-
erna får betrakta Shalaruns repliker som ett kulturmöte: när man kommer till ett nytt land förstår man 
inte alltid varje ord som sägs. En del av Shalaruns svårare ord finns med i nedanstående lista över svåra ord 
och uttryck, men eleverna behöver inte förstå varje ord han säger, bara de förstår meningen i grova drag. 
En kort lektion om liknelser och metaforer kan vara till hjälp, och Shalaruns repliker kan ofta tjäna som 
repetition för vad eleverna har lärt sig om begrepp som liknelser och metaforer.

Svåra ord och uttryck:
Följande ord och uttryck kan vara särskilt svåra för unga läsare. Läraren avgör hur denna lista kan bäst 
användas med just de elever som man har, men ett förslag är att välja ut några av orden att diskutera och 
definiera inför läsningen av varje kapitel.

Kapitel 1: kraftuttryck, medgörlig, uppgörelse, fördärv, fullständig, trofast, improviserad, åsyn, färdkost, 
märkvärdig, förgänglig

Kapitel 2: brunnskar, vev, hjärtligt, nafsa, skymta, avvikare, upprorsman, hertig, teoretisk, hävda, 
kapitulation, skickelse 

Kapitel 3: högrest, däck (sjöfart), olivfärgad (hy), digna, överglänsa, skåda, hädanfärd, skald, hugsvala, 
blott, arvtagare, stundom, hederssak, mö, provins, taffel, bedyra, blygsam, ömklighet, beröva, upprorsma-
kare, allierad, värja (svärd), översållat, bördig, gå om intet

Kapitel 4: ömsesidig, lovprisning, behaga, självbelåten, tvist, unna, like, ädel, förvägra, vara någon till 
gagn, pacifist, be om tillgift, kanhända, tygel, återstod, ledsaga, kvällsvard, fjärrskådande blick

Kapitel 5: väcka anstöt, fränder, aktning, sed, vidarebefordra, stympa, i gengäld, inge, vidunder, tapper, 
stundom, efterdyningar 

Kapitel 6: bergskam, förlägen, exercisfält, avlösa, avskeda, skrud, konfidenter, redovisa för, hysterisk, upp-
givenhet, svepskäl

Kapitel 7: antyda, audiens, sändebud, svärdsknapp, tämligen, mobilisera, ta täten, lönnmördare, tillfoga, 
vapenbärare, tillbakadragen, hell (hälsning), sardonisk, betvivla, uppkäftig, fri lejd, skråväsendet, vämjas
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Kapitel 8: ”mellan fyra ögon”, utgång (resultat), scenario, ringa (obetydlig), etapp, förhållanden (situa-
tion), styggelse, trivial, stundande, förutbestämt, oväsentlig, världsbild, uppdragsgivare

Kapitel 9: förtöjd, paradtåg, skuldsatt, småsinnad, hytt, inreda, divan, parodi, ledstjärna, slughet, taktfull

Kapitel 10: hedersplats, förtret, oförskämt, välbeprövad, befara, ovärderlig, återgälda, duellanter, vanära, 
frändedråp, manöver, vördad, vältalighet, avstyra, blidkad, vadhelst, förströelse 

Kapitel 11: förakt, akterkastell, böljor, komma underfund med, hävda, bragd, sanningsenlig, yppa, 
bogspröt, vapenskrammel, kantra, svallvåg, förläna, till ert förfogande

Kapitel 12: förgås, stupa, oräknelig, parasoll, avböja, blotta, senig, estrad, snirklig, hjältebragder, enfaldig, 
amulett, intyga, ställföreträdare

Kapitel 13: allegori, frestelse, förväxla med, förhärjad, ansätta, piedestal, svartkonst, förbrytare, att ha 
samröre med någon, tarvas, lurendrejeri

Kapitel 14: bankett, utsökt, lömsk, bragt om livet, trohetsed, auktoritet, grundlös, manipulera, 
abdikera, missmod

Kapitel 15: människoform, buk, avböja, kolonn 

Kapitel 16: sammanstrålning

Kapitel 17: hädanefter, dygd

Kapitel 18: deklamera, efterdyning

Kapitel 19: ransonerad, stormby, antiklimax, katastrofal

Kapitel 20: hjärntvättad

Kapitel 21: amfiteater

Kapitel 23: ”ve mig!”

Läsförståelse- och diskussionsfrågor

Kapitel 1: 
• Vad vill Diomeda göra och varför?
• Vad skulle du ha gjort i Markus situation? 
• Varför känner Diomeda så starkt att hon inte kan gifta sig med Albrak?

Kapitel 2: 
• Vad vet vi om den vita fågeln utifrån det vi har läst hittills? Är det en bra idé att följa efter den? 
• Vad är Västvalarien? Vad är relationen mellan Västvalarien och Valarien?
• Vad var poängen med att ta upp vatten ur brunnen tror du? Finns det någon relation mellan den 
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händelsen och resten av handlingen?

Kapitel 3: 
• Vem är Shalarun och vad vill han?
• Hur skulle du beskriva Shalaruns sätt att prata? På vilka sätt skiljer det sig från till exempel Markus 
eller Diomedas sätt att prata? Varför tror du att han pratar så annorlunda?
• Hur skiljer sig västvalarnas kultur från Diomedas kultur? Ser du några likheter?  

Kapitel 4: 
• Hur skulle du beskriva Shalarun? Vad tycker Markus om honom?
• Ser du några skillnader mellan Shalaruns tro och Diomedas tro? Ser du några likheter? 
• Vad säger Shalarun om Markus i slutet av kapitel 4? Har det hänt något liknande tidigare i boken? 
(Tänk på kung Albard och Diomeda i del 1.) Är det någonting som är annorlunda den här gången? 

Kapitel 5: 
• Hur förändras Shalaruns relation till Markus i kapitel 5? 
• Om du var Markus, hur skulle det kännas att fortsätta låtsas vara Albrak efter att Shalarun hade 
avslöjat dig? Varför?
• Vad tycker du om Shalaruns syn på slavar? Varför tror du att han tänker så? Skulle du säga att 
Shalarun är ond eller god? Eller är han en blandning?

Kapitel 6: 
• Vad har Albrak gjort under sin korta tid som kung? 
• Tror du att Albrak kommer att ta emot flyktingarna? Varför eller varför inte? 
• Vem tror du att Markus tänker skicka till Albrak, och varför har författaren valt att avsluta kapitlet 
utan att säga personens namn?

Kapitel 7: 
• Tror du att Kiron blev förvånad över att höra Markus riktiga identitet? Varför eller varför inte? 
• Vad tror du att Albrak vill ha av Alasar?
• Varför går Albrak med på att ta emot flyktingarna? Varför vill Pärlehand inte ta emot flyktingarna? 
Varför vill Markus att de ska göra det?

Kapitel 8: 
• Varför tycker Shalarun inte om Kiron? 
• Vem tror Markus att Albrak pratar om när han berättar om kvinnan han älskar? Varför?
• Vad är skillnaden på hur Diomeda ser på magi, hur Albrak ser på magi och hur Pärlehand ser på 
magi? Är skillnaden viktig i berättelsen? Varför eller varför inte?

Kapitel 9: 
• Vad är Diomedas stora problem i kapitel 9? Vad är lösningen?
• Varför tror du att Diomeda läser Alasars bok om hon inte tror på den? Tycker du att hon gör ett 
rättvist försök att förstå den eller att hon bara avfärdar den utan att tänka?
• Är Diomedas tro viktig för bokens handling? Varför eller varför inte?

Kapitel 10: 
• Hur skulle du beskriva relationen mellan Shalarun och Albrak? Vem tror du är en bättre ledare? Varför?
• Varför vill Diomeda fäktas mot Shalarun, och hur vinner hon? Vad tycker du om hennes agerande? 
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• Hur skulle du beskriva västvalarnas syn på kvinnor utifrån vad vi har läst hittills? Om man 
verkligen skulle vilja förstå hur livet är för en västvalarisk kvinna, vem borde man fråga? 

Kapitel 11: 
• Beskriv Leviatan. Hur besegrar Albrak honom?
• Hur förändras relationen mellan Albrak och Shalarun i kapitel 11? Vad tycker du om det?
• Tror du att Albraks hammare kommer att bli en viktig detalj i berättelsen? Varför eller varför inte? 
Nu när du vet om hammaren och vad den kan göra, blir Albraks plan tydligare på något sätt?

Kapitel 12: 
• Hur bevisar Kiron att Diomeda är den försvunna prinsessan Albinidas dotter? 
• Vad tror du kommer att hända nu? Hur kommer Kirons avslöjande att påverka Diomedas relation 
med Albrak? Hur kommer det att påverka hennes relation med Alasar?
• Varför tror du att författaren väljer att avsluta kapitlet med Kirons avslöjande? Hur skulle du ha 
avslutat kapitlet om du var författaren?

Kapitel 13: 
• Vad vill Albrak ha av Alasar? Hur försöker han få det? 
• Albrak säger att han är omgiven av fiender. Stämmer det eller inte? Är någon på hans sida? 
• Vad tror du kommer att hända nu när Markus har dödat Shurid? 

Kapitel 14: 
• Hur mår Markus efter att ha dödat Shurid? Varför? 
• Vad bråkar Markus och Diomeda om? Håller du med någon av dem?
• Vad har Diomedas stora problem varit i del 3? Är Kirons avlsöjande en lösning på problemet? 
Varför eller varför inte?

Kapitel 15: 
• Hur förändras Markus relation till svärdet och kung Josua i kapitel 15?
• Hur tror du att det kommer att gå med de övriga skorpionerna? Hur rädd kommer Markus att 
vara under striden? Varför? 
• Vad tror du Markus och Diomeda kommer att göra för att försöka stoppa Albrak?

Kapitel 16: 
• Varför lämnar Markus och Diomeda vattnet hos läkaren? Varför vill han först inte ta emot det, 
och varför ändrar han sig sedan?
• Hur skulle du beskriva Albraks tankar och handlingar i det här kapitlet? Är han god eller ond? 
Eller är han en blandning?
• Händer det någonting konstigt i slutet av kapitlet? Har du någon förklaring?

Kapitel 17: 
• Hur skulle du beskriva relationen mellan Albrak och de andra i kapitel 17? Varför är det så?
• Varför tror du att Albrak vill prata om det som händer efter döden?  Hur tror du att han känner 
sig inför sin resa till Mardurien?
• Vi börjar närma oss bokens slut. Vad tror du kommer att hända? Vad vill du ska hända?
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Kapitel 18: 
• Hur bryts förtrollningen?
• Vad tror Markus och Diomeda att Mordoks plan är?
• Vad drömmar Markus om? Varför tror du att författaren valde att berätta om hans dröm? Finns 
det någon koppling mellan hans dröm och berättelsens handling?

Kapitel 19: 
• Varför åker Markus och Diomeda tillbaka till Evighetsgrottan? 
• Vad ska Kiron göra medan Markus och Diomeda är borta? Väcker det här kapitlet några frågor 
om Kiron? 
• Sfinxen säger att någonting intressant kommer att hända i Mardurien, men hon säger inte vad det 
är. Har läsaren någon anledning att tro att hon har rätt? Kan det vara bra för en författare att ge hintar om 
vad som kommer att hända? Varför eller varför inte?

Kapitel 20: 
• Hur skulle du beskriva relationen mellan sfinxen och Kiron? Är det konstigt att hon inte vet vem 
han är och inte kan svara på hans gåta? Varför eller varför inte? 
• Har du någon idé om vad Kirons gåta kan betyda? 
• Hur slutar kapitlet? Vilken effekt har sfinxens sista fråga på läsaren? 

Kapitel 21: 
• Hur skulle du beskriva relationen mellan Xiriana (sfinxen) och Mordok?
• ”Döda monstrens kung – men bli inte ett monster i processen”, säger Diomeda. Vad menar hon? 
Har hon en bra poäng?
• I en boks vändpunkt kan författaren göra det mer spännande genom att låta det se ut som om allt 
har löst sig precis innan allt plötsligt blir mycket värre. Ser du något exempel på det i det här kapitlet? Vad 
tror du att varelsen som dyker upp i slutet är? 

Kapitel 22: 
• Hur besegrar Kiron Mordok?
• Var Kirons identitet en överraskning? Kan du komma på några ledtrådar som fanns i tidigare 
kapitel? 
• En författare kan göra slutet av sin berättelse extra spännande genom att göra allt så hopplöst som 
möjligt precis innan det löser sig. Ser du något exempel på det i kapitel 22?

Kapitel 23: 
• Hur reagerar Shalarun på Kirons identitet? Varför? Hur reagerar Albrak? Varför?
• Vilka är de stora problemen som ska lösas i boken? Blir de lösta? Finns det några olösta problem 
som lämnar det öppet för en uppföljare? 
• Markus av Trolyrien skrevs ursprungligen för en tonåring som låg på sjukhuset efter en allvarlig 
skidolycka. Tror du att författaren ville säga någonting särskilt till den skadade tonåringen genom boken? 
I så fall vad, och hur ser du det i boken?
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Aktivitetsförslag
Följande förslag på skrivövningar, skrivprojekt och andra aktiviteter är tänkta att stimulera eleverna till 
eget skapande utifrån sin läsning av del 3. Tanken är inte att eleverna ska göra samtliga aktiviteter, utan 
läraren får välja fritt bland förslagen utifrån vad som passar eleverna bäst. En del av dessa aktivitetsförslag 
fanns med i del 1 och del 2.

• Bilderbok av del 3 (eller hela boken). Gör en bilderbok med de viktigaste händelserna i del 3 eller 
hela boken och en liten bild till varje händelse. Kan fungera individuellt, i grupp eller i helklass.

• Favoriter. Rita en bild av din favoritkaraktär eller favorithändelse i del 3 eller i hela boken. Skriv 
en beskrivning av denna karaktär eller händelse och varför den är din favorit.

• Nya perspektiv. Välj ett kapitel i del 3 och skriv om det utifrån en annan karaktärs perspektiv 
än Markus. Till exempel skulle du kunna skriva om måltiden och fäktningsscenen i kapitel 10, fast med 
Diomeda eller Shalarun som huvudperson, eller skriv om det som händer i Alasars tronsal i kapitel 12, 
fast ur Albraks perspektiv.

• Skriv dagbok. Beskriv en dag eller en hel vecka utifrån en vals synvinkel (en person från Valarien) 
som har hamnat i Trolyrien eller utifrån ett trolls synvinkel (någon från vår värld) som har hamnat i Va-
larien. Tänk på hur livet i den nya världen skulle vara annorlunda från livet där du kommer ifrån. Skriv 
gärna om sådant som är både roligt, jobbigt och förvirrande.

• Skapa en egen värld. Rita en karta över din värld och skriv om folken där och hur de lever. Beskriv 
gärna andra varelser som lever i din värld, och känn dig fri att låna några klassiska fantasyvarelser eller att 
skapa egna. Finns det något stort problem i din värld som behöver lösas? Någonting som skulle kunna bli 
det stora problemet i en fantasyberättelse? Finns det något speciellt vapen i din värld som skulle kunna bli 
en del av lösningen?

• Egen fantasyberättelse. Använd detaljerna från ”skapa en egen värld” för att skriva en kort fan-
tasyberättelse. Innan man börjar med berättelsen är det viktigt att skapa en huvudperson med en tydlig 
beskrivning och ett tydligt mål, samt en plan för hur huvudpersonen kan uppnå målet och några problem 
som kan göra det svårt längs vägen.

• Samla ledtrådar. Välj ett stort avslöjande ur boken – till exempel att Pallurio var mördaren, att 
Diomeda var kronprinsessan eller att Kiron var kung Josua. Skriv ner alla ledtrådar du kan komma på som 
visade att det var så eller åtminstone att någonting konstigt var på gång. Skriv också ner alla falska ledtrådar 
du kan komma på – till exempel alla ledtrådar som fick det att se ut som om Kiron var mördaren.

• Deckarplanering. (Kan med fördel köras efter ”samla ledtrådar” ovan). Planera en uppföljare där 
det visar sig att någon annan karaktär i Markus av Trolyrien är ett monster i förklädnad. Skriv en lista med 
ledtrådar du kan använda för att visa att det är så. Skriv också en lista med falska ledtrådar som ska lura 
läsaren att tro något annat.

• Skriv det bortglömda kapitlet. Välj någonting som hände i del 3 eller någon annanstans i Markus 
av Trolyrien men som inte beskrevs i detalj. Till exempel mötet mellan Shalarun och Albrak som Markus 
inte fick se i kapitel 8, eller Kirons resa till verarnas land efter kapitel 19. Skriv ett nytt kapitel som beskri-
ver vad som händer.

• Debattartikel. Skriv en kort debattartikel om ett ämne som skulle kunna vara kontroversiellt i 
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Valarien. Till exempel: ”Vem ska regera – Albrak eller Diomeda?”, ”Ska vi ha en armé?”, ”Vad ska vi göra 
med de västvalariska flyktingarna?” eller ”Hur farligt är verarna egentligen?” Gör ett tydligt ställnings-
tagande och försök att backa upp det du säger med detaljer från boken. Stilpoäng om du kan skriva din 
debattartikel ur någon av bokens karaktärers perspektiv. Extra stilpoäng om du kan skriva två argumente-
rande debattartiklar ur två olika perspektiv.

• Spela teater. Gör ett kort drama av en utvald scen ur del 3 eller någon annan del av boken. (OBS: 
varna eleverna om skolan har regler mot offentligt spottande.)

25

Fler böcker om 
Markus av Trolyrien

Markus av Trolyrien finns även som e-bok och 
ljudbok, samt till och med ett spel. För mer infor-
mation se författarens egen hemsida: www.trolyri-
en.com. Där finns även mer än trettio recensioner 
av boken för den som vill fördjupa sig.

Titta gärna in på trolyrien.com/larare för mer 
information och hjälpmedel kring boken.

Verarnas drottning, del 2, finns 
som e-bok och inbunden. Kommer 
som pocket hösten -20. Kommer 
även som ljudbok inom kort.

Xirianas gåta, del 3, finns som 
e-bok och inbunden. Kommer 
som pocket våren -21. Kommer 
även som ljudbok.

MARKUS AV TROLYRIEN - JOSEPH A DAVIS
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L ararhandledninG

Det här är en lärarhandledning till 
Uppdraget i London, den första boken 

i serien Historieväktarna.
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Till lararen

Det här är en lärarhandledning till Uppdraget i London, den första boken i serien 
Historieväktarna, en bok som tar läsaren på en spännande resa tillbaka till andra 
världskrigets London.  
 
Boken passar för elever i åldern 9-12 år, men kan även användas för elever på 
högstadiet, då den en bra ingång till både historieämnet och läsandet. 
Lärarhandledningen är indelad i två delar. Den första delen utgår mer direkt från 
bokens handling. Den andra delen är skriven av en av författarna, Jakob Blixt, och 
innehåller mer fördjupande diskussionsfrågor och aktiviteter kring bokens innehåll. 
 
Bokens och lärarhandledningens kopplingar till det centrala innehållet i Lgr 11 kan du 
läsa om på sidan 16. 
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Text: Eva Johanson, Jakob Blixt 
Design & formgivning: Björn Frändfors

Om boken
Uppdraget i London är den första boken i trilogin om Historieväktarna. Bokens huvudperson, 
Milton, upptäcker att han tillhör ett speciellt sällskap vars uppdrag är att bevara historien. 
Tillsammans med sin skolkamrat, Iona, hamnar han i ett farligt äventyr som kan ändra det 
förflutna och därmed även nutiden. En tidsresa för dem tillbaka till andra världskriget och 40-
talets London. Här måste de ställa allt tillrätta, så att inte nazisterna vinner kriget. På en ubåt 
vid kusten är de med i en av andra världskrigets mest fascinerande händelser, Operation 
Köttfärs, där en död soldat och förfalskade dokument har en avgörande roll för krigets 
utgång. Kommer Milton och Iona att lyckas återställa historien och återvända till nutiden så 
som vi känner den? 
 
Författarna till Historieväktarna är Jakob och Hanna Blixt. Hanna Blixt är en etablerad barn- 
och ungdomsförfattare med titlar som Styx märke, Snöugglans sigill (från serien Äventyren i 
Sagofallen), Äventyren på Hildasholm och Lönndörrens hemlighet. Den här boken har Hanna 
skrivit tillsammans med sin man, Jakob Blixt, som är historielärare. Jakob Blixt har även tagit 
fram stora delar av den här lärarhandledningen.
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• Vad heter författarna? 
• Vad tänker du när du hör titeln? 
• Vad är det som händer på omslaget? 
• Vad tror du att boken kommer att handla om? 
 
  
Läs texten på baksidan av boken. 
• Vad för slags bok är Uppdraget i London? Vilken genre tillhör den? Vad är  
   typiskt för den genren? 
• Titta på kartan som finns innanför bokens pärm. Vad visar kartan? Är det  
   något som är nytt för dig? Känner du till alla länder som finns med? 
• Vad vet ni om andra världskriget? Gör en eller en mind map som ni  
   kan använda och fylla på under arbetet med boken.

© 2021 Tukan förlag läromedel - Lärarhandledning, Historieväktarna – Uppdraget i London

Innan läsning

Titta på omslaget och samtala om det.

Ovningar till boken

• Vad tycker du om lärarens svar när Iona säger att hon inte vill vara med Milton? 
• Varför säger Milton till sin mamma att han brukar vara med Michael och John? 
• Vilka är Michael och John? 
• Vad menas med att Milton har gröna fingrar? 
• Hur hamnade Milton hos Michael och Beatrice? 
• Vad tänkte du när du läste att Milton hade hittats i en övergiven, krockad bil? 
• På vilket sätt känner sig Milton annorlunda?

Under läsning

Kapitel 1

• Varför känner inte Milton för att gå till skolan? 
• Tror du att brevet är till Milton? Varför/varför inte? 
• Vad tycker Milton om meddelandet i brevet? 
• Vilka är Anto, Rick och Vicky? 
• Hur gör du när någon är dum mot dig? 
• Varför är alla rädda för det nedfallna trädet?

Kapitel 2

• Vad tycker Milton om Iona? 
• Vad har du fått veta om Miltons smycke? 
• Varför går Milton och Iona till biblioteket? 
• Varför har rektorn flyttat på biblioteket? 
• Vem är mr T? 
• Vad handlar den mystiska boken om? 
• På vilket sätt ändras historien boken?

Kapitel 3

- HISTORIEVÄKTARNA - HANNA OCH JAKOB BLIXT 
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Ovningar till boken

• Vilka länder krigade mot varandra i andra världskriget? 
• Vad betyder allierad? 
• Vad måste hända för att Storbritannien, USA och Sovjet ska  
   kunna göra slut på kriget? 
• Vad menas med D-dagen? 
• Vad kommer Milton på att den felande länken måste vara?

Kapitel 9
• Var har Milton och Iona hamnat? 
• Hur får de kontakt med mr T? 
• Vad säger mr T att de måste göra? 
• Varför får de ett timglas och en klocka?

Kapitel 4

• Vad menas med den felande länken? 
• Varför tar soldaten med dem ner i tunnelbanan? 
• Varför tror Milton att de kommer att bli avslöjade?

Kapitel 5

• Varför är det inga andra barn i skyddsrummet? 
• Varför känner Milton att det till hälften sant att han har tappat bort sina  
   föräldrar?

Kapitel 6

• Vilka tror kapten Montagu att Milton och Iona är? 
• Hur känner sig Iona när hon får på sig andra kläder? 
• Varför tar Iona fotografierna från kuvertet hon hittar?

Kapitel 7

• Vad gör Iona för att ta reda på vad som händer? 
• Vad gör Milton? 
• Varför tror du att de reagerar olika? 
• Vad skulle du ha gjort?

Kapitel 8

• Hur ska de göra för att lura tyskarna? 
• Hur vet Milton vad han ska säga? 
• På vilket sätt tycker Iona att Milton beter sig annorlunda? 
• Varför tror du Milton är annorlunda?

Kapitel 10

• På vilket sätt är Iona till hjälp? 
• Vad är det Montagu vill fira?

Kapitel 11

• Hur känner Milton inför att befinna sig i en annan tid? 
• Vad använder Iona tepåsen till? 
• Varför skriver mr T att de ska lämna byggnaden? 

Kapitel 12
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Ovningar till boken

• Varför kan inte Montagu följa med på ubåten? 
• Varför tror du att Milton och Iona vill åka med ubåten? 
• Vem är George Stone?  
• Vad är en telegrafist? 
• Vad är en brits?

Kapitel 18
• Vad tycker Iona om att lämna byggnaden? 
• Vad tycker Milton? 
• Hur blir det, gör de som Milton eller som Iona vill? 
• Vad händer när de kommer ut? 
• På vilket sätt får de hjälp av boken?

Kapitel 13

• Var söker Milton och Iona skydd? 
• Varför är Milton lugn trots att bomberna faller utanför?

Kapitel 14

• Varför får Montagu tårar i ögonen när han ser Milton och Iona? 
• Vem var mannen med cigarren? 
• Hur känner Milton och Iona när de får veta att de ska följa med på ubåten?

Kapitel 15Kapitel 15

• Vilken titel har den magiska boken? 
• Vad tänker Milton när han ser det? 
• Vad menas med att något är ironiskt? 
• Varför tvekar Milton när de ska åka till ubåten och vad är det som får  
   honom att ändå följa med?

Kapitel 16

• Varför bromsar bilen in helt plötsligt? 
• Varför säger Milton att han är allergisk? 
• Varför har Iona skaffat teaterbiljetter?

Kapitel 17

• Beskriv ubåten och vad som finns ombord. 
• Varför tänker Milton att det är tur att han inte har klaustrofobi? 
• Varför vänder Milton på timglaset? Vad händer? 
• Vad tänker du när du läser om Hitlers åsikter? 
• Varför tror du det är en örn på undersidan av timglaset?

Kapitel 19

• Vem är Harding? 
• Varför måste ubåten dyka? 
• Vad oroar Milton när han ska sova?

Kapitel 20

• Vad tycker Milton och Iona om livet på ubåten? 
• Vad får de för tips för att må bättre? 
• Vad är proviant? 
• Vad menar Jewell med att det finns en mullvad i organisationen? 
• Vad ska de göra för att fylla på matförrådet?

Kapitel 21
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Ovningar till boken

• Vad ska Milton och Iona för att hjälpa till så att allt går som det ska? 
• Varför är det bra att Iona följer med? 
• Varför oroar sig Milton för att åka igenom Gibraltar sund? 
• Vad används en radar till?

Kapitel 26
• Längtar Milton hem? Varför/Varför inte? 
• Vad gör mannen som tar fram en portfölj? 
• Varför är texten om Göring skriven med kursiv/snedställd stil? 
• Vet du vem Hermann Göring var?

Kapitel 22

• Vad tänker Milton och Iona när de ser en skugga i korridoren? 
• Varför blir Iona ledsen? 
• Vad gör Milton för att trösta henne? 
• Vem misstänker de att spionen är? Varför? 
• Varför vill de inte berätta vad de tror för löjtnant Jewell?

Kapitel 23

• Varför börjar boken att skaka? 
• Hur får de löjtnant Jewell att lyssna på varningen? 
• Varför springer alla till fören på ubåten? 
• Vad menas med att tyskarna hade fått korn på dem?

Kapitel 24

• Vad får de se när de kommer upp till ytan igen? 
• Vad är det som gör att besättningen börjar känna att något är fel? 
• Varför bevakar Iona och Milton telegrafisten? 
• Vad upptäcker de om honom?

Kapitel 25

• Varför frågar Jewell om Milton och Iona är mullvaden? 
• Varför ändrar sig Jewell om att låsa in dem?

Kapitel 27

• Vem är mullvaden? 
• Varför har han spionerat? 
• Hur ska de lura tyskarna? 
• Varför tror du Milton lovar att inte berätta för Jewell att Harding är  
   mullvaden?

Kapitel 28

• Vad får de se när de öppnar boken? 
• Vad tror du att rektorn gjorde på mr T:s kontor? 
• Hur ska de få iland kroppen?

Kapitel 29

• Vad menas med att kusten är klar? 
• Vad gör de med den döde soldaten?

Kapitel 30
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Ovningar till boken

• Vad är det för motor de hör? 
• Var gömmer sig Milton och Iona? 
• Vad händer med fiskaren? 
• Hur kommer det sig att inte Milton och Iona blir upptäckta?

Kapitel 31

• Hur kommer Milton och Iona tillbaka till biblioteket? 
• Hur länge har de varit borta?

Kapitel 32

• Vad är det som gör att Anto inte slår Milton? 
• Hur känner Milton inför att Iona har hjälpt honom? 
• Vilka är örnarna och korparna? 
• Vad har hänt med örnarna? 
• Hur kunde Milton och Iona resa i tiden? 
• Vad får de reda på om mr T, vem är han?

Kapitel 33

• Vad har hänt med Miltons föräldrar? 
• Vad vill mr T att de ska göra?

Kapitel 34

• Var gömmer mr T boken? 
• Varför tror du att jordgloben visar örnar på flera ställen på kartan?

Kapitel 35

- HISTORIEVÄKTARNA - HANNA OCH JAKOB BLIXT 
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Diskussionsfrågorna är av mer övergripande karaktär och är tänkta att  
användas efter ni har läst boken. Vissa frågor är kopplade till handlingen 
och andra till hur boken är utformad. Välj de frågor som passar klassen 
och det ni vill fokusera på.
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Efter läsning

Diskussionsfrågor

Ovningar till boken

Var utspelar sig boken? 
 
På vilka sätt märker du att handlingen inte utspelar sig i Sverige? 
 
Vad är en prolog? Har du sett en prolog i någon annan bok? 
 
När förstod du att Milton var barnet i bilen, som det berättas om i prologen? 
 
Hur tycker du att Milton förändras under berättelsen? Varför tror du det blir så? 
 
Förändras Iona och i så fall hur? 
 
Hur skulle du känna om du helt plötsligt var mitt i ett krig? 
 
Vad visste du om andra världskriget innan du läste boken? 
 
Vad har du fått lära dig om kriget? 
 
Vad tänker du när du läser om Hitlers tankar om att dela in människor olika  
raser med olika värde?

Vad tänkte du när du läser sista kapitlet i boken? Vad tror du kommer att 
hända i nästa bok? 
 
Skulle du vilja resa i tiden? Varför/varför inte? 
 
Vilka nya ord har du lärt dig i boken? Skriv upp minst fem, jämför med en 
kamrat och diskutera vad orden betyder. 
 
Första bokstaven i varje kapitel är utformad på ett speciellt sätt. Varför tror 
du det är så? 
 
Vem är det som berättar i boken? 
 
Vem är bokens huvudperson? Finns det flera huvudpersoner? 
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Efter läsning

Skrivuppgifter

Ovningar till boken

Här finns tre skrivuppgifter av lite olika karaktär. Välj den/de som passar dina elever 
eller låt eleverna välja själva. 
 
Välj en av texterna i faktadelen. Gör en tankekarta utifrån texten. Sök efter mer fakta och fyll 
på din tankekarta. Gör en presentation med bilder där du skriver eller berättar om vad du 
kommit fram till. 
 
Tänk dig att du skulle resa i tiden. Vilket årtal och vilken plats skulle du vilja resa till? Beskriv 
var du hamnar och berätta om vad du upplever. Tänk på att det kan vara bra att ta reda på 
fakta om tiden du ska resa till först. 
 
Iona letar reda på föremål som ska berätta vem den döde mannen är. Tänk ut tre föremål 
som skulle berätta något om dig. Beskriv föremålen, gärna med en bild, och motivera varför 
du har valt dem och på vilket sätt de talar om något om vem du är. 

- HISTORIEVÄKTARNA - HANNA OCH JAKOB BLIXT 

Här hittar du fördjupande frågor och uppgifter att använda i anslutning till läsning. Frågorna är mer eller 
mindre öppna, för att främja samtalet om boken. Vissa frågor har direkt koppling till ett kapitel, vilket då 
anges inom parentes, andra berör ämnen som anknyter till texten.  
 
Tanken är att eleven först funderar och skriver ned sina funderingar själv, för att sedan diskutera och 
jämföra sina tankar med en klasskamrat och slutligen diskutera frågorna i helklass med läraren, eller en 
utsedd elev, som samtalsledare.  
 
Frågorna och uppgifterna är tänkta som inspiration till hur ni kan använda boken i klassrummet. Välj de 
delar som passar dig och din klass utifrån lektionens syfte, elevernas intresse och förmåga och så vidare. 
 
För lärare som gärna använder sig av kooperativa strukturer i sin undervisning, är flertalet av frågorna 
anpassade för dessa.
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Fordjupande fragor och uppgifter

av Jakob Blixt
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”Måste jag verkligen vara med Milton?” 
 
Iona vill inte arbeta tillsammans med Milton. Deras lärare Vesslan bemöter  
inte hennes kommentar särskilt bra. (kap 1) 
 
a) Hur tycker du att en lärare ska bemöta en sådan kommentar? 
 
b) Hur tycker du Iona skulle ha gjort? 
 
c) Är det verkligen viktigt att kunna arbeta ihop med vem som helst? Vad tycker du   
    och varför?

Anto är en kille som gärna gör livet surt för Milton. (kap 1-2) 
 
a) Varför tror du att vissa vill trycka ned andra personer, såsom Anto gör mot  
    Milton i denna bok? 
 
b) Vilket ansvar tycker du att de andra kompisarna i Miltons klass har, för att  
     stoppa Anto? 
 
c)  Om du skulle skriva ned tio regler som du tycker skulle få alla att trivas i en  
     klass, vilka regler skulle det vara?

Milton har inte vuxit upp hos sina föräldrar, utan i ett familjehem 
(i boken och i denna lärarhandledning används den äldre termen 
fosterföräldrar). (kap 1) 
 
a) Milton vill inte visa för sina fosterföräldrar att han saknar kompisar. Varför  
     gör han så, tror du? 
 
b) Berätta hur Milton gör för att dölja att han är ensam för sina fosterföräldrar. 
 
c)  Visar du alla dina känslor för dina föräldrar/vårdnadshavare?  
    Varför, varför inte?

Milton känner sig ensam i klassen och han upplever att han är född i fel  
tid. (kap 1) 
 
a) På vilka sätt märks det att Milton tycker att han är född i fel tid? 
 
b) På sidan 17 beskrivs Milton som annorlunda eftersom han hellre läser en  
     bok än håller på med sin mobil, lagar saker än att köpa nytt samt skriver  
     brev för hand istället för att sms:a eller maila. Finns det något av dessa  
     saker som nämns i boken eller andra saker om hur man gjorde förr, som du  
     tycker är bättre än hur man gör nu? Vilka saker tycker du görs på ett bättre  
     sätt i dagens samhälle?

Milton och Iona har rest till andra världskrigets London. (kap 3-4) 
 
a) Om du skulle få möjlighet att göra samma resa, hur skulle du förbereda dig?  
     Vad skulle du packa med? Vad skulle du ha läst på i förväg? 
 
b) Om du fick välja till vilken tid du kunde resa till i historien, vilken period  
     skulle du då ha valt? Varför just denna period och denna plats? 
 
c)  Vilken tid och plats skulle du absolut inte vilja komma till? Förklara varför!

Iona och Milton förs ned till en tunnelbanestation av soldaten Atkins.  
Där frågar en man som läste tidningen, varför de inte blivit ivägskickade  
än. (kap 5-6) 
 
a) Varför skickades barn som bodde i London, iväg från sina föräldrar för att  
    bo hos andra ute på landsbygden och i mindre städer? 
 
b) Känner du till några andra böcker, eller filmer, som handlar om barn som  
     blivit ivägskickade från London under världskriget? 
 
c)  Tänk dig att du skulle bli ivägskickad på samma sätt som barnen i London  
    under kriget. Hur skulle du känna? Vad skulle du sakna mest? Vad skulle du  
    känna mest oro över?

1

2

3

4

5

6
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När Milton och Iona har kommit till kapten Montagus kontor blir de  
hänvisade att sitta och vänta och att inte röra någonting. Iona börjar att rota  
bland breven och pappren på och i sekreteraren Elisabeths skrivbord. Milton  
får panik. Men sedan är det Milton som blir aktiv och försöker ta reda på vad  
som händer inne hos Montagu. (kap 7-8) 
 
a)  Vad är det som gör att Milton ändrar sig och sedan vet vad han ska göra (sid 65)? 
 
b) Milton och Iona tar en stor risk när de börjar snoka runt på kontoret. Vad skulle  
     kunna hända om någon kom på dem? 
 
c) Skulle du våga, med fara för ditt och dina kompisars liv och hälsa, ta reda på  
    saker som i förlängningen skulle kunna rädda liv? 
 
d) Analysera Miltons och Ionas val att snoka eller att inte snoka på kontoret utifrån  
    någon av de etiska modellerna, exempelvis pliktetik eller konsekvensetik.

Att få tag på en död kropp till operationen var mycket svårare än vad  
kapten Montagu och de andra trodde. (kap 11) 
 
a) Vad är det som gör att de inte kan använda sig av vilken kropp som helst? 
 
b) Tror du att det skulle vara lättare att få tag i en kropp i dagens Sverige?  
    Varför, varför inte? 
 
c)  I alla kulturer och religioner är ritualer viktiga, inte minst de som rör när  
    någon har avlidit. Ritualerna kan se olika ut. Beskriv begravningar från två  
    olika religioner eller kulturer, t ex en begravning enligt Islam och en  
    kristen begravning. Vilka likheter och skillnader finns och vad kan  
    skillnaderna bero på?

7 9

På s. 66-76 förklaras i vilket skede under andra världskriget Milton och Iona 
har kommit och varför det som senare skulle kallas Operation Köttfärs blev 
viktigt för krigets utgång. (kap 9-10) 
 
a)  Skriv en sammanfattning på dator/Chromebook eller liknande, som svarar på  
     frågorna: 
        • Vad var Operation Köttfärs? 
        • Vilka var det som låg bakom operationen? 
        • Vad var Operation Köttfärs syfte? 
        • På vilket sätt skulle operationen underlätta för de allierade att vinna över  
          Nazi-tyskland? 
 
b) Jämför din text med en kompis. Vad har ni skrivit lika? Vad skiljer? 
 
c)  Sätt ihop era texter och redigera så att ni tillsammans gör en förbättrad version. 
 
d) Nu ska ni göra er text som ni har gjort tillsammans till en text med bilder och  
     länkar som förklarar svåra ord, ungefär som en text på Wikipedia. 

8

På s. 124-128 pratar Milton och Iona om vad som skulle hända om de  
inte lyckas med sitt uppdrag och får historien ”rätt” igen. (kap 19) 
 
Hur tror du att vår värld skulle se ut om de allierade inte hade vunnit kriget?

10

Nazismen är en rasistisk ideologi, där man delar in människor i olika 
raser med olika egenskaper. Att dela in mänskligheten i raser med olika 
värde var tyvärr inte unikt för Tyskland vid denna tid, utan fanns även i 
Sverige. Här grundades det Rasbiologiska institutet år 1922 och målet var 
att mäta och undersöka hela Sveriges befolkning. 
 
a) I Sverige finns flera minoritetsgrupper. De som undersöktes mest frekvent  
    av institutet var samerna, som chefen för institutet vid den tiden kallade för  
    en degenererad ras. Vad betyder ordet degenererad? 
 
b) Nazisterna använde också ordet degenererad om vissa folkgrupper, bland  
    annat om judarna. På vilka sätt beskylldes judarna av nazisterna att vara en  
    sämre folkgrupp än andra? 

11
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Jämför kartan i boken med en karta över dagens Europa. 
 
a) Vilka av dagens europeiska länder finns inte med på kartan i boken? 
 
b) Vilka länder i bokens karta finns inte i dagens Europa? 
 
c) Varför kan nya länder uppstå? Varför kan andra länder sluta att existera? 
 
d) Vilka länder tror du kan uppstå i Europa under de närmaste årtionden?

Historia kan användas för att visa att man har rätt till olika saker, eller  
för att förstärka ett budskap. Även att inte nämna en historisk  
händelse är ett sätt att använda historia.

12

Det framkommer att Milton i flera fall tänker på samma sätt som en så  
kallad prepper. 
 
a)  Vad är en prepper? 
 
b) Vad har Milton gemensamt med en prepper? 
 
c) Vad kan du göra för att vara mer förberedd för en krissituation när elektricitet,  
    kommunikation och andra viktiga funktioner slutat att fungera? 
    För att hämta inspiration, besök https://www.msb.se/sv/publikationer/om- 
    krisen-eller-kriget-kommer/ och ladda ned broschyren.

13

Idag använder främlingsfientliga och nazistiska grupper tecken, som 
andra världskrigets nazister också använde (se bilden). 

14

a) Varför tror du att du att de gör så? 
 
b) Vad betyder runan? 

29 länder runt om i världen klassar förföljelsen av armenier i dåtidens 
Osmanska riket 1915-1917 som ett folkmord. Under dessa år dödades ca en 
miljon armenier. Men i Turkiet är det straffbart att säga att händelserna med 
armenierna är ett folkmord. 
 
a) Lär dig mer om händelserna genom att besvara frågorna: var, hur, av utförde  
    förföljelsen och vilka blev utsatta? 
 
b) Varför tror du att Turkiet inte vill att händelserna ska kallas ett folkmord? 
 
c) Riksdagen har erkänt händelserna 1915-1917 som ett folkmord, men det har  
    inte regeringen gjort. Varför tror du att vissa länder och vissa regeringar inte  
    väljer att erkänna händelserna som ett folkmord? 
 
 
Det finns idag ett antal personer som är förintelseförnekare, de hävdar att 
förföljelsen och dödandet av judar i förintelselägren inte har ägt rum. 
 
a) Varför är det farligt att förneka en del av historien? 
 
b) Vilka bevis finns det att förintelsen har ägt rum? Vilka källor har vi? 

15

c) Hitler använde historia för att visa att tyskarna var ett ”herrefolk”. Ge några  
   exempel på detta och förklara på vilket sätt detta skulle visa att tyskarna var starka.

16
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Du är en del av historieskapandet just nu. Alla dina val och det du gör,  
kommer att påverka människorna runt omkring dig och kanske även  
större saker som vi kommer att läsa i framtidens historieböcker. 
 
a) Om du fick läsa om dig själv i framtidens historiebok, vad skulle du vilja att  
    det stod där om dig? 
 
b) Vad tycker du är viktigast att förändra, för att framtiden ska vara hoppfull?  
    Hur kan du vara med att förändra detta?

b) Detta är bara några orsaker som förklarar hur Hitler kunde ta makten i  
    Tyskland. Vilka fler orsaker vill du lägga till som förklarar nazisternas väg  
     till makten? Förklara! 
 
c)  Låtsas att du genomför en tidsresa med uppdraget att hindra Hitler från   
    att bli förbundskansler i Tyskland och därmed ta makten över landet. Hur  
    skulle din plan för att lyckas med uppdraget se ut? Du får bara rikta in dig  
    på att ändra orsaker.

Även dina val att inte göra någonting, kan påverka din samtid. Ett citat som  
kan användas för att förklara varför Hitler kunde ta makten i Tyskland är ”The  
only thing necessary for the triumph of Evil is for good men to do nothing.”  
(Edmund Burke) 
 
a) Hur kan detta citat förklara att Hitler fick makten? 
 
b) Om liknande händelser sker idag, att ondska tar makten, skulle du kämpa emot? 
 
c) Finns det några orättvisor som du ser, men som du inte väljer att kämpa emot?  
    Varför?

18

Orsak och konsekvens är två mycket viktiga begrepp inom historia.  
 
a)  Använd orden nedan (orsaker) för att förklara varför nazisterna kunde ta  
    makten i Tyskland (konsekvenser).

19

En konsekvens av andra världskriget och dess slut, var bildandet av FN 
och nedskrivandet av deklarationen av de mänskliga rättigheterna. 
 
a) Hur skulle samhället se ut om inte de mänskliga rättigheterna fanns? 
 
b) Läs de 30 mänskliga rättigheterna. Du kan ladda ned en lättläst version här  
    från regeringens hemsida. Välj ut de tre rättigheter som du tycker är  
    viktigast och förklara varför. Jämför dina svar med en kompis och kom  
    sedan tillsammans överens om vilka tre ni skulle välja ut som de viktigaste. 
 
c) Hur är det idag? Vilka av rättigheterna tycker du inte följs och respekteras?  
    Ge exempel och förklara hur du tänker. 
 
d) En av de mänskliga rättigheterna är att du ska få säga vad du vill, artikel 19,  
    och artikel 12 säger att ingen får säga elaka och osanna saker om någon  
    annan. Hur ska vi tänka här? Hur går dessa två artiklar ihop? 

20

Versaillesfreden Antisemitism

Krigsskadestånd Dolkstötslegenden

Hyperinflation Weimarrepubliken

17
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Aktiviteter
Här finns förslag på olika aktiviteter att göra, när ni har läst ut boken.

Skriv en interaktiv recension, eller en sammanfattning av boken, i PowerPoint eller i liknande 
program. Använd dator, Ipad eller din mobil för att hitta bilder som du vill använda. Animera 
presentationen så att den blir interaktiv, med länkar, kanske till sidor där man kan läsa mer 
om verkliga händelser som boken tar upp, och bilder. 
 
Gör en trailer till boken med exempelvis iMovie. Även här söker du efter bilder som du vill 
använda i din film.  
Tips: I iMovie finns olika mallar att använda för att göra trailers. 
För att få inspiration kan ni titta på filmen som Gullis lästips har gjort om Vita löparen, den 
tredje boken i serien Äventyren i Sagofallen: https://youtu.be/g8WgEtFCiQU 
 
Använd appen Toontastic, eller liknande, för att göra en animerad berättelse om Uppdraget i 
London. Välj ut de händelser du tycker är viktigast, så att din berättelse blir kort (inte mer än 
2–3 minuter) men att man ändå förstår helheten och får den röda tråden i berättelsen. 
 
Skriv faktatexter om verkliga personer som nämns i boken, eller andra viktiga personer eller 
händelser under andra världskriget. 
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Lärarhandledningen till ”Uppdraget i London” fokuserar på innehåll ur det centrala innehållet i kursplanerna för ämnena svenska och de fyra SO-ämnena.

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 uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.  
 
- Sammanfattning av texter.  
 
- Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför 
texten samt till den egna läsupplevelsen.  
 
- Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande 
av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 
verktyg.  
 
Texter  
- Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser 
människors villkor och identitets- och livsfrågor.  
 
- Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. 
Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  

Åk 4-6 

Svenska

Läsa och skriva  
- Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och 
analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och 
motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll 
som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.  
 
- Sammanfattning av texter.  
 
- Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter 
samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.  
 
 
Texter  
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, 
Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser 
människors villkor och identitets- och livsfrågor.  
 
- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och 
poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, 
miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  
 
- Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig 
ifrån varandra.  

Åk 7-9

Kopplingar till det centrala innehållet i Lgr 11
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Individer och gemenskap 
- Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen 
och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.  
 
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.  
 
Rättigheter och rättskipning 
- De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, 
inklusive skydd mot diskriminering.  
 
- De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar 
och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.  

Åk 4-6 

Samhällskunskap

Individer och gemenskap 
- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället 
och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, 
ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.  
 
 
Rättigheter och rättskipning  
- Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och 
internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.  
 
- Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman 
som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till 
exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.  

Åk 7-9
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Etik och livsfrågor 
- Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån 
elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan 
till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och 
sexualitet.  
 
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och 
olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad 
som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter 
döden.

Religion

Etik och livsfrågor 
- Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik 
och pliktetik.  
 
- Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna 
argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar 
och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om 
frihet, rättvisa och solidaritet.  
 
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar 
samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana 
frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen 
med livet.  
 

Åk 7-9Åk 4-6 
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Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950 
- Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av 
demokrati och diktatur.  
 
- De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, 
folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors 
motstånd mot förtryck.  
 
- Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån 
källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska 
frågor.  
 
- Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika 
aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.  

Historia

Åk 7-9
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Vad vill du bli när du blir stor?
I Sverige har alla barn teo-

retiskt sett samma möjligheter 
för framtiden, men i praktiken 
spelar föräldrarnas utbildning, 
skolan och den egna självbild-
en en avgörande roll för vad vi 
vågar drömma om.

Med ambitionen att visa att 
forskning är mer än provrör, 
vita rockar och svåra ord – och 
att forskare kommer i alla 
färger och former – presente-
rar Forskardrömmar: Berättelser 
för nyfikna barn sextio porträtt 
av ett urval mer och mindre 
välkända forskare som har 
bidragit till att föra forskning-
en i Sverige framåt. Filosofen 
Åsa Wikforss, forskaren Emma 

Frans och biologen Svante 
Pääbo hör till dem som i denna 
vackert illustrerade bok be-
rättar om sina varierande, och 
ibland ytterst oväntade, vägar 
till vetenskapen.

Sveriges unga akademi är 
en tvärvetenskaplig akademi 
för ett urval av de främsta yng-
re forskarna i Sverige, med en 
verksamhet som vilar på fyra 
ben: forskningspolitik, inter-
nationalisering, tvärvetenskap 
och utåtriktade aktiviteter. 
Akademin är en oberoende 
plattform som bildades på in-
itiativ av Kungl. Vetenskapsa-
kademien 2011 och har 35–40 
ledamöter.

SVERIGES UNGA AKADEMI

Forskardrömmar

1. Liknar någon av forskarna i boken dig?  
På vilket sätt (intressen, personlighet, 
utseende, erfarenheter)?

2. Vilken berättelse tyckte  
du mest om? Varför det?

3. Vilken illustration tyckte  
du mest om? Varför det?

4. Vilken av forskarna skulle du helst vilja  
träffa och vad skulle ni prata om?

5. Var det någon av forskarna du  
blev imponerad av? Varför?

6. Var det någon av forskarna du 
tyckte synd om? Varför?

7. Om du jobbade som forskare, vilket 
problem eller vilken fråga skulle du försöka 
lösa eller undersöka?

• Varför skulle det vara viktigt?
• Hur skulle du gå tillväga för att lösa 

problemet eller undersöka frågan? 
• Skulle du kunna sätta igång redan nu eller 

fattas något? Kanske du skulle  behöva 
lära dig något innan du satte igång? Eller 
skulle du behöva någon  speciell apparat, 
resa någonstans eller prata med någon 
särskild person?

8. Kan man forska om vad som helst? Finns 
det något som skulle vara  
extra svårt att ta reda på?

9. Finns det forsknings resultat  
som kan användas på ett farligt  
eller orättvist sätt?

10. Rita dig själv som forskare!

Frågor till dig som har forskardrömmar

DAGBOKEN I ÖDESHUSET - ANNIKA BILLBERG

ANNIKA BILLBERG
Mysterierna i Sörbodane
Dagboken i ödehuset

Annika Billberg är född 1975 i Östersund, uppvuxen i  

Jönköping men bor numera i Enebyberg, Stockholm. Hon har 

jobbat som kommunikations- och marknadsdirektör i mer än 

femton år och kombinerar idag skrivandet med att vara råd-

givare åt företag i kommunikationsfrågor. Annika älskar natu-

ren, djur och att sporta. Hennes yrke kräver att hon skriver 

mycket, men hon längtade efter att få skriva skönlitterärt. 

 Att skriva och ge ut barnböcker har varit en dröm sedan 

hon var liten. Hon har tidigare gett ut böckerna om Tutte 

Brödsmula & Kalle Humla som är en spännande och rolig serie 

för barn i åldern 6–9 år. Inspiration till Mysterierna i Sörbodane 

har hon tagit från sina egna somrar som hon tillbringade i 

den lilla byn i Dalsland.

Sommarlovet börjar inte som Emma tänkt sig. Alla 
planer på ridläger och annat kul med kompisarna  
går åt skogen när mamma bestämmer att de ska  
tillbringa sommaren hos mormor och morfar i lilla  
Sörbodane. Utan pappa. Carl-Fredrik ser däremot 
fram emot sitt sommarlov hemma i Sörbodane.  
För vad kan vara bättre än att slippa skolan, och bara  
tillbringa dagarna med djuren på gården? 
 Deras vägar korsas när Emma hamnar på öde-
gården Bräckorna och det blir starten på ett riktigt 
sommar äventyr. När de får höra talas om Sigrid som 
bodde på gården, men försvann för mer än sextio år 
sedan, bestämmer de sig för att ta reda på vad som 
egent ligen hände med henne. Det enda spåret efter  
Sigrid var hennes tröja vid ån. Men drunknade hon 
verkligen? 
 Snart inser Emma och Carl-Fredrik att det ligger 
mer bakom försvinnandet. Kan en gammal bortglömd 
dagbok vara nyckeln till att låsa upp mysteriet?  
 Dagboken i ödehuset är första delen i serien  
Mysterierna i Sörbodane.

Utkommer 21 mars 2021

format Kartonnage
ISBN 978-91-7697-254-0
f-pris 90 kr
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ULLA M. NISSEN

Hilma och den luriga ponnyn

Ulla M. Nissen föddes i Norrköping och växte upp i  

Sundsvall och Holmsund, utanför Umeå, men bor i dag i Täby 

utanför Stockholm med sin man. Hon har arbetat med infor

mation, marknadsföring och journalistik, samt gått utbild

ningar som de senaste åren kompletterats med skrivkurser.

 Ulla skrev sina två första böcker, ungdomsromanerna  

De kommer ändå inte tro mig och Det måste gå, för att hon 

hade något viktigt att berätta. Hennes högsta mål var att 

böckerna skulle användas i skolorna, och det målet är upp

fyllt. Idag har många läst berättelserna om Elsa, både i och 

utanför undervisningen.

 Nu förflyttar hon sig till hästvärlden när hon skriver om 

sitt allra största intresse: ridningen.

Hilma önskar en lugn och trevlig ponny, som i  
sitt förra ridstall. I stället får hon ta hand om en 
ponny som ingen annan vill sköta: den luriga 
Harry. Hur kunde hon ens tacka ja till att bli hans 
skötare?
 Nästan lika omöjlig verkar tjejen som heter 
Vicky vara, hon som mest bara är taskig och elak. 
Och som om det inte vore nog har Hilma råkat 
anmäla sig till en rykttävling där hon ska delta 
med Harry, medan hon antagligen kommer att 
utstå ännu mer hån från Vicky. Tur att hon trots 
allt har vännen Maja på sin sida.
 Hilma kommer aldrig att klara tävlingen om 
hon först inte lär sig att hantera den bångstyriga 
Harry. Men så sakta börjar hon inse att ponnyn 
kanske inte är så omöjlig ändå.
 Hilma och den luriga ponnyn är den första 
delen i Ulla M. Nissens bokserie om Hilmas upp
levelser både på och bredvid hästryggen. Genom 
Hilma får läsaren hänga med på upptäckter i  
hästens fantastiska värld, men också känna igen 
sig i andra av livets utmaningar.

Utkommer 21 oktober 2020

format kartonnage
ISBN 9789176972496
f-pris 90 kr

www.hoi.se
info@hoi.se

HILMA OCH DEN LURIGA PONNYN - ULLA M. NISSEN MYSTERIET PÅ ÖDEBORGEN - KRISTINA OHLSSON

Hej kära läsare! 
 
 
Jag var sju år gammal när jag skrev min första berättelse och kom 
på att det kanske vore skoj att bli författare. Sedan dess har jag 
älskat att skriva. Och att läsa! Vad vore livet utan alla maffiga 
böcker som bara väntar på att bli upptäckta? Ganska fattigt, 
tänker jag. Att öppna en bok är att förflytta sig genom tid och rum, 
så långt och länge som man själv vill och känner för. Det är en 
upplevelse som jag aldrig tröttnar på.  
 
När det gäller mina barnböcker, har jag ingen högre önskan än att 
historierna jag skriver ska hjälpa barn att upptäcka läsglädjens 
magi. Berättelsen om Ellie och Walter i Mysteriet på Ödeborgen 
växte fram bit för bit. Allting började med syskonparet som av 
dunkla skäl skiljts från sina föräldrar. Sedan kom historien om 
Ödeborgen på Stormön och allt otäckt som hade hänt helt andra 
barn där. Fram smög sig en mörk och läskig äventyrshistoria som 
jag hade väldigt svårt att slita mig från när jag hade fått upp farten 
i skrivandet…   
 
Jag brukar säga att jag skriver för att underhålla, och det gäller 
oavsett om jag skriver för barn eller vuxna. Läsglädje ska vara för 
alla! Och jag hoppas att Mysteriet på Ödeborgen ska bjuda er på en 
rafflande lässtund! 
 
 
 
Kristina Ohlsson 
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Lärarstöd 
Kristina Ohlsson – Mysteriet på Ödeborgen 

 

MYSTERIET PÅ ÖDEBORGEN - KRISTINA OHLSSON

 
 
 

 
 

Kort om författaren  

Kristina Ohlsson växte upp i Kristianstad och flyttade senare till Stockholm. Hon har bland annat 
arbetat som analytiker på Säpo och som terroristexpert på OSSE i Wien. 2009 förverkligade hon en 
dröm när hon romandebuterade med boken "Askungar". Kristina Ohlssons kriminalromaner för 
vuxna läsare har fått en hängiven läsarkrets precis som hennes oerhört populära spänningsböcker för 
barn. Med böcker som "Glasbarnen", "Zombiefeber" och "Mysteriet på Hester Hill" har hon en 
central plats i barnens bokvärld.  

 

Kort om boken: 

Ellie och Walter måste hålla ihop nu. Ensamma skickas de iväg till Stormön där de ska stanna tills 
deras föräldrar kommer tillbaka. Men ingenting blir som de tänkt sig. Deras nya hem är en stor, 
gammal stenborg som döljer mörka hemligheter. Öborna varnar dem genast: Håll er borta från 
Ödeborgen, barn!  Det pratas om gastar och spöken, men vem tror på sådant? Inte Ellie och Walter. 

 

 

Här presenteras ett antal kapitelrelaterade frågor att fundera över och samtala kring. Efter frågorna 
följer först några övergripande diskussionsfrågor, sedan övningar i kreativt skrivande.  

 

Kapitel 1 - 4 

• Vad får vi veta om huvudpersonerna Ellie och Walter i det första kapitlet?  
• Finns det en föraning om att något kommer att hända? Varför tror du i så fall det? 
• Walter och Ellie ingår en pakt med Betty. Vad innebär det att ingå en pakt? 
• Hur reagerar barnen vid rundvandringen tillsammans med August?  
• Angående Ellie och Walters föräldrar, har du någon idé om vad som kan ha hänt dem och 

varför barnen tvingas bo på Stormön? 

Kapitel 5 - 8 

• Vad får barnen lära sig om Lill-Allan, vem var han och vad hände honom?  
• Hur många tavlor fanns det i biblioteket? Vad föreställde de, vad skiljde dem åt? 
• Trots att det blåser upp stark vind bestämmer sig Ellie och August för att gå på en promenad, 

vart ska de gå? 

Kapitel 9 - 12 

• Hur kommer det sig att Ellie hamnar i vattnet?  
• Walter upptäcker att någon har rört vid hans familjefoto, hur vet han det? 
• Vad lovar Ellie att hon ska hjälpa August med under sommaren? 
• Ellie och Walter börjar misstänka något lurt kring fågeln och tavlorna. Vem misstänker de 

ligger bakom det som händer?  
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Kapitel 13 - 16 

• Ellie tjuvlyssnar på Betty och Stefan, vad pratar de om? 
• Ellie och Walter går till Millas galleri för att fråga om tavlorna i Ödeborgen, men vad är 

egentligen ett konstgalleri?  
• Walter berättar för Milla och Hubert att deras föräldrar sitter i fängelse, varför sitter de i 

fängelse? Och varför tror du att Walter berättade för Milla och Hubert?  
• Vad erkänner August till slut? 

Kapitel 17 - 20 

• Ellie stannar kvar i köket och hjälper Betty plocka undan disken, men vad gör Betty som får 
Ellie att gå därifrån? 

• Vad lämnar fågeln för spår efter sig i Ellies gardrob? 
• Det händer något konstigt när August fotograferar fågeln – vad?  
• Barnen går till Millas galleri för att få hjälp, vem pratar de med där? 

Kapitel 21 – 24 

• Vad får barnen lära sig om familjen Kross? 
• Vad hände med den yngsta dottern i den familjen? 

Kapitel 25 – 28 

• Vad får barnen reda på angående Johannas föräldrar? 
• När barnen går till utkikstornet, vad hittar de? 
• Vem var mannen som barnen hälsade på hos på äldreboendet? 
• Hur kommer det sig att denna man är blind? 

Kapitel 29 – 32 

• August berättar varför han inte tycker om ödeborgen, vad är anledningen?  
• Walter lägger på när han pratar med sin pappa i telefon, varför?  
• De planerar att gömma fågeln någonstans där ingen kan höra den, var?  
• Vad har de med sig för saker upp till utkikstornet?  

Kapitel 33 – 36 

• Varför är det bäst om Walter och August bär buren?  
• Varför kastar de buren med fågeln i havet?  
• Vad ska Ellie, Walter och August göra med pengarna de har tjänat?  
• Vad tycker Walter att Betty ska göra med tavlorna på familjen Kross?  
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Övergripande diskussionsfrågor:  

• Under berättelsens gång får vi lära känna flera personer som bor på Stormön, detta utöver Ellie och 
Walter. Vad tycker du om dessa personer? Har du någon favorit?  

• I boken får vi följa med Ellie och Walter i olika situationer där de blir skrämda och överraskade på 
olika sätt. Hur reagerar du när du blir rädd – blir du stel av skräck, skriker du eller springer iväg? 
Förklara. 

• Finns det olika sorters rädslor? Är det skillnad på att vara rädd för spöken i en öde borg, en 
aggressiv fågel, att skiljas från sina föräldrar eller känslan av att bli övergiven? Vilken rädsla är värst 
tror du? 

• Om berättelsen skulle fortsätta efter bokens slut, hur skulle du vilja att den fortsatte?  

 

Övningar i kreativt skrivande:  

• Låtsas att du är Walter och att du ska skriva ett brev till dina föräldrar. Vad skulle du vilja skriva till 
dem?  

• I boken får man inte veta så mycket om Stefan och Betty. Hur de hamnade på Stormön och vad de 
har tidigare varit med om. Skriv en kort berättelse kring vilka du tror att Betty och Stefan var innan 
och varför de flyttade till ön. 

• Hur skulle du beskriva denna berättelse för någon som inte har läst den? 

• Skriv ett brev till författaren. Förklara vad du gillade med boken och vad du inte gillade. Fanns det 
scener du tyckte var särskilt spännande? Vilka?  

 

Rita en karta: 

Under berättelsens gång får man följa med till olika platser på Stormön. Rita en karta av Stormön 
såsom du ser den framför dig i din fantasi, jämför sedan med kartan som finns med i början av boken.  
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