
Läsnyckel	  
Kung	  Neos	  lejon	  2	  
Kampen	  om	  kronan	  	  
av	  Jan	  Kjaer	  
	  
Hegas	  arbetsmaterial	  heter	  Läsnycklar	  –	  tanken	  är	  att	  de	  ska	  just	  öppna	  upp	  böckerna,	  
ge	  ingångar	  till	  texten	  och	  inspiration	  till	  fördjupning.	  Fokus	  ligger	  på	  reflekterande	  
läsning,	  boksamtal	  och	  skrivande.	  Vi	  vill	  att	  böckerna	  ska	  räcka	  länge,	  och	  att	  läsaren	  ska	  
aktiveras	  på	  olika	  plan.	  	  	  	  
	  
Använd	  (valda	  delar	  av)	  Läsnyckeln	  för	  arbete	  vid	  individuell	  läsning	  (serier	  som	  
Kampen	  om	  kronan	  passar	  inte	  för	  högläsning	  eftersom	  berättelsen	  till	  så	  stor	  del	  ligger	  i	  
bilderna)	  eller	  som	  underlag	  för	  t	  ex	  boksamtal	  i	  grupp.	  Läsnyckeln	  innehåller	  också	  
förslag	  på	  hur	  man	  kan	  arbeta	  vidare	  på	  andra	  sätt	  efter	  läsningen.	  Välj	  ut	  de	  uppgifter	  
som	  passar	  dina	  elever.	  Du	  och	  din	  klass	  har	  säkert	  många	  fler	  idéer!	  	  
	  
Boken	  och	  författaren	  
Kampen	  om	  kronan	  är	  andra	  delen	  i	  serien	  Kung	  Neos	  lejon.	  Första	  delen	  heter	  
Den	  magiska	  hjälmen	  och	  kom	  ut	  på	  Hegas	  2011.	  Det	  är	  spännande	  äventyr	  med	  mycket	  
action	  -‐	  Den	  magiska	  hjälmen	  och	  Kampen	  om	  kronan	  passar	  också	  bra	  att	  använda	  i	  
teman	  som	  t	  ex	  självkänsla	  och	  vänskap.	  
	  
Jan	  Kjaer	  är	  författare	  och	  illustratör,	  och	  har	  utarbetat	  läs-‐systemet	  Link:	  text	  och	  bild	  
kombineras	  på	  ett	  mycket	  medvetet	  sätt	  för	  att	  göra	  det	  lätt	  att	  läsa.	  	  
	  
Läs	  mer	  och	  ladda	  ner	  en	  broschyr	  om	  hur	  Link	  fungerar	  på:	  
	  
www.jankjaer.dk	  
	  
	  
Före	  läsningen	  
Titta	  på	  omslaget,	  diskutera	  vilken	  genre	  boken	  tillhör.	  Finns	  det	  något	  som	  är	  typiskt	  
för	  den	  genren	  som	  man	  ser	  redan	  på	  omslaget,	  t	  ex	  färger	  eller	  typsnitt?	  
Om	  du/ni	  har	  läst	  första	  delen,	  Den	  magiska	  hjälmen,	  påminn	  er	  om	  vad	  som	  hände	  i	  den	  
boken	  och	  vilka	  huvudpersonerna	  är.	  Är	  de	  med	  på	  omslaget?	  Saknas	  någon	  person	  från	  
första	  boken?	  
	  
Under	  läsningen	  
Till	  Kampen	  om	  kronan	  har	  författaren	  själv	  gjort	  förståelsefrågor,	  som	  ligger	  efter	  sista	  
kapitlet.	  Med	  Link-‐systemet	  passar	  det	  bäst	  att	  öva	  flytande	  läsning,	  alltså	  inte	  stanna	  



upp	  mellan	  kapitlen	  –	  då	  bryts	  berättelsens	  starka	  driv.	  Tycker	  du	  ändå	  att	  dina	  elever	  
behöver	  frågor	  under	  läsningens	  gång	  –	  konstruera	  själv	  1-‐2	  reflekterande	  
frågor/kapitel.	  	  
	  
	  
Efter	  läsningen	  
Kampen	  om	  kronan	  avslutas	  med	  text/bild-‐förståelsefrågor	  –	  se	  sidan	  61.	  Komplettera	  
med	  frågorna	  i	  Läsnyckeln.	  
	  
Diskutera	  frågorna	  i	  grupper	  i	  boksamtal,	  eller	  fundera	  enskilt	  och	  skriv	  ner	  dina	  svar:	  
	  
Mik	  och	  Bruto	  bor	  i	  landet	  Delia.	  Beskriv	  hur	  Delia	  ser	  ut	  –	  är	  det	  ett	  modernt	  land?	  Eller	  
förr	  i	  tiden?	  Vilka	  detaljer	  i	  bild/text	  får	  dig	  att	  tro	  det?	  
	  
Har	  du	  läst	  några	  andra	  böcker/sett	  filmer	  som	  utspelas	  i	  ett	  liknande	  land?	  
	  
I	  första	  boken,	  Den	  magiska	  hjälmen,	  blev	  Mik	  och	  Bruto	  vänner.	  De	  var	  det	  inte	  från	  
början.	  Varför?	  Jo,	  Bruto	  trodde	  inte	  att	  en	  så	  liten	  person	  som	  Mik	  kunde	  vara	  till	  någon	  
glädje	  i	  strid,	  och	  Mik	  tyckte	  inte	  att	  Bruto	  verkade	  särskilt	  smart.	  Genom	  sitt	  uppdrag	  
lärde	  de	  sig	  att	  deras	  förmågor	  kompletterar	  varandra,	  att	  de	  båda	  två	  behövdes	  lika	  
mycket.	  
	  
I	  Kampen	  om	  Kronan	  finns	  det	  andra	  som	  tvivlar	  på	  Miks	  förmåga?	  Vem/vilka?	  	  
	  
Vad	  är	  det	  för	  uppdrag	  Mik	  och	  Bruto	  får	  av	  kungen?	  Lyckas	  de?	  
	  
Varför	  blir	  Mik	  så	  arg	  ibland?	  Känner	  du	  igen	  den	  känslan?	  
	  
Vem	  gör	  den	  största	  insatsen	  under	  uppdraget,	  Mik	  eller	  Bruto?	  	  
	  
Vad	  får	  de	  för	  belöning?	  
	  
Skrivlek	  
På	  slutet	  av	  Den	  magiska	  hjälmen	  får	  Mik	  och	  Bruto	  sitt	  första	  uppdrag	  som	  kungens	  
lejon	  –	  det	  äventyr	  du	  nu	  just	  läst.	  Låtsas	  att	  det	  är	  du	  som	  är	  kungen,	  och	  skriv	  ett	  eget	  
nytt	  uppdrag	  till	  Mik	  och	  Bruto!	  	  
	  
I	  Den	  magiska	  hjälmen	  fanns	  det	  en	  flicka	  som	  hette	  Kira	  som	  Mik	  och	  Bruto	  genomförde	  
sitt	  uppdrag	  tillsammans	  med.	  Skriv	  ett	  brev	  till	  Kira	  och	  berätta	  om	  hur	  de	  fångade	  
tjuvarnas	  ledare	  –	  välj	  om	  du	  vill	  skriva	  utifrån	  Miks	  eller	  Brutos	  synvinkel.	  

	  
Mycket	  läsnöje!	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  


