
Läsnyckel	  
Kapten	  Prometeus	  
av	  Benni	  Bødker	  	  
	  
Läsnyckel	  
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	  flera	  sätt	  och	  på	  olika	  plan.	  Använd	  (valda	  delar	  av)	  Läsnyckeln	  för	  
individuell	  läsning	  eller	  vid	  högläsning,	  eller	  som	  underlag	  för	  boksamtal.	  Det	  finns	  
också	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  arbeta	  vidare	  efter	  läsningen.	  Välj	  ut	  det	  som	  passar	  dina	  
elever	  –	  och	  du	  och	  din	  klass	  har	  säkert	  många	  fler	  idéer!	  	  
	  
Boken/författaren	  
I	  bläckfiskens	  tecken	  är	  första	  delen	  i	  en	  serie	  om	  brottsbekämparen	  Prometeus	  och	  hans	  
medhjälpare	  Mats.	  De	  lever	  i	  New	  Amsterdam,	  ett	  framtida	  alternativt	  New	  York	  –	  boken	  
inleds	  med	  en	  karta.	  Låt	  gärna	  eleverna	  forska	  på	  New	  Amsterdam	  (en	  historisk	  plats)	  
så	  inhämtar	  de	  intressanta	  fakta.	  I	  Mats	  och	  Prometeus	  (fram)tid	  har	  rymden	  
koloniserats,	  och	  ujo´s,	  utomjordingar,	  lever	  bland	  människorna.	  Serien	  om	  Prometeus	  
har	  influenser	  från	  både	  Dickens,	  Sherlock	  Holmes	  och	  mörka	  serier	  som	  Sin	  city.	  	  	  
	  
Läs	  mer	  på	  författarens	  hemsida:	  benniboedker.dk	  
	  
Böckerna	  om	  kapten	  Prometeus	  passar	  bäst	  för	  enskild	  läsning	  eftersom	  bilderna	  är	  en	  
del	  av	  berättelsen,	  men	  går	  att	  högläsa	  i	  mindre	  grupp	  om	  illustrationerna	  visas,	  eller	  
boken	  scannas	  in	  på	  dator/visningsskärm.	  	  
	  
Före	  läsningen	  
Titta	  på	  omslaget	  (utan	  att	  läsa	  baksidestexten	  först):	  prata	  om	  vad	  det	  är	  för	  slags	  
genre,	  och	  var	  och	  när	  du	  tror	  att	  boken	  utspelas.	  Vilka	  signaler	  på	  omslaget	  ger	  dig	  
ledtrådar?	  
Beskriv	  de	  båda	  personerna	  i	  titelvinjetten	  –	  vilka	  är	  de,	  tror	  du?	  Vad	  har	  de	  för	  relation	  
till	  varandra?	  
Vem	  är	  mannen	  med	  geväret?	  
Vad	  spelar	  bläckfisken	  för	  roll	  tror	  du?	  
Titta	  på	  kartan	  på	  första	  uppslaget	  –	  bilda	  dig	  en	  uppfattning	  om	  staden	  –	  ser	  du	  var	  
kapten	  Prometeus	  bor?	  Gå	  tillbaks	  till	  kartan	  under	  läsningens	  gång	  och	  titta	  var	  de	  
platser	  som	  nämns	  ligger.	  
Innehåll:	  läs	  kapitelrubrikerna	  och	  gör	  dig/er	  en	  bild	  av	  vad	  som	  kommer	  att	  hända	  i	  
berättelsen.	  Fantisera	  fritt	  kring	  rubrikerna,	  skapa	  en	  historia	  –	  efter	  läsningen	  kan	  ni	  se	  
hur	  mycket	  som	  stämde.	  



Ta	  fram	  papper	  och	  penna	  –	  anteckna	  svåra	  ord	  eller	  annat	  du	  undrar	  över	  under	  
läsningen.	  
	  
Under	  läsningen	  
Kapten	  Prometeus	  är	  en	  spänningsroman,	  som	  det	  kan	  vara	  synd	  att	  bryta	  den	  starka	  
rörelsen	  framåt	  i	  texten	  med	  frågor.	  För	  elever	  som	  behöver	  pausen	  och	  att	  gå	  tillbaka	  
till	  texten	  för	  att	  förstå,	  finns	  frågorna	  nedan	  att	  arbeta	  med	  efter	  varje	  kapitel.	  Svar	  
finns	  sist	  i	  Läsnyckeln.	  Reflekterande	  frågor	  har	  inga	  rätta	  svar	  utan	  är	  upp	  till	  läsarens	  
tolkning.	  
	  
Kapitel	  1	  
1.	  Hur	  många	  skott	  avlossade	  mannen	  som	  försökte	  spränga	  luft-‐skeppet?	  
2.	  Hur	  undkommer	  terroristen?	  
3.	  Vad	  är	  en	  ujo?	  
4.	  Vad	  är	  en	  aeronaut?	  
	  
Kapitel	  2	  
5.	  Var	  bor	  kapten	  Prometeus?	  
6.	  Vad	  ville	  Mats	  bli	  innan	  han	  började	  arbeta	  tillsammans	  med	  kapten	  P.?	  
7.	  Vad	  finns	  högst	  upp	  i	  kapten	  Prometeus	  hus?	  
8.	  Varför	  är	  de	  två	  nedersta	  våningarna	  i	  huset	  viktigast,	  tror	  du?	  
9.	  Vad	  är	  en	  rök-‐rock?	  
10.	  Hur	  stort	  arvode	  tar	  kapten	  Prometeus	  för	  att	  söka	  efter	  damens	  dotter?	  
	  
Kapitel	  3	  
11.	  Vad	  heter	  flickan	  som	  är	  försvunnen?	  
12.	  Vad	  är	  Alientown	  för	  ställe?	  
13.	  Varför	  är	  människorna	  dit	  Mats	  kommer	  så	  slöa?	  
14.	  Vem	  leder	  det	  gäng	  som	  Mats	  träffar?	  
15.	  Varför	  sticker	  barnen	  iväg?	  
	  
Kapitel	  4	  
16.	  Vad	  menar	  kapten	  Prometeus	  med	  att	  de	  nog	  snart	  får	  besök	  igen?	  
17.	  Vad	  tror	  du	  att	  ”Eldhavet”	  är	  för	  något?	  
18.	  Hur	  kan	  Prometeus	  veta	  vem	  visitkortet	  med	  bläckfisken	  tillhör?	  
	  
Kapitel	  5	  
19.	  Hur	  försöker	  kapten	  Prometeus	  fånga	  den	  som	  förföljer	  barnen?	  Varför	  lyckas	  det	  
inte?	  
20.	  Var	  går	  jakten	  vidare?	  
21.	  Vad	  heter	  floden?	  
	  
Kapitel	  6	  
22.	  Var	  finns	  barnen?	  
23.	  Hur	  lyckades	  doktor	  Calamari	  komma	  undan?	  
24.	  Varför	  kidnappade	  doktor	  Calamari	  barnen?	  
25.	  Vad	  var	  ”Eldhavet”?	  
	  
	  



Svar	  till	  frågor	  Under	  läsningen	  
1. Sex	  (6)	  skott.	  Räkna	  i	  texten	  från	  sidan	  11.	  Se	  Mats	  replik	  på	  sidan	  15.	  
2. Genom	  att	  kasta	  sig	  ut	  i	  rymden	  genom	  luftslussen.	  
3. En	  utomjording	  –	  en	  som	  kommer	  från	  en	  annan	  planet	  än	  jorden,	  en	  alien.	  
4. Flygare,	  luftseglare,	  ballongflygare	  	  
5. 42	  gatan	  Nya	  Amsterdam	  (se	  sidan	  22)	  
6. Aeronaut	  (se	  sidan	  22)	  
7. Ett	  observatorium.	  Där	  kan	  man	  titta	  på	  rymden	  genom	  stjärnkikare.	  
8. Eget	  svar.	  
9. En	  finare	  sorts	  morgon-‐rock	  i	  lyxigt	  tyg,	  tex	  siden.	  Googla	  för	  info	  och	  bilder!	  
10. 20	  gulden	  per	  dag.	  Plus	  utgifter.	  
11. Franka	  (se	  sidan	  32)	  
12. Eget	  svar.	  
13. De	  har	  rökt	  opium,	  ett	  narkotiskt	  preparat.	  
14. Hon	  heter	  Lenja.	  
15. Polisen	  kommer.	  
16. Eftersom	  det,	  som	  det	  står	  i	  tidningen,	  försvunnit	  en	  raket	  till	  kommer	  antagligen	  

Prometeus	  att	  bli	  tillfrågad	  om	  att	  lösa	  det	  fallet	  också.	  	  
17	  Eget	  svar.	  
18	  Eget	  svar.	  
19.	  Han	  är	  dvärg-‐växt,	  och	  lyckas	  tack	  vare	  det	  komma	  ur	  det	  nät	  Prometeus	  kastar.	  
20.	  I	  floden.	  Lokomobilen	  kan	  köra	  under	  vatten.	  
21.	  Hudson-‐floden	  (se	  kartan	  på	  insidan	  av	  bokens	  pärm)	  
22.	  I	  en	  stor	  dykarklocka.	  
23.	  Han	  flyr	  i	  en	  rymd-‐raket.	  
24.	  De	  hade	  sett	  raketerna	  avlossas,	  och	  visste	  alltså	  var	  doktor	  Calamari	  gömt	  dem.	  
25.	  Det	  starka	  ljussken	  som	  kom	  från	  raketerna	  fick	  vattenytan	  att	  ”glöda”.	  

	  
Efter	  läsningen:	  
Bläckfisken	  
Var	  det	  en	  riktig	  bläckfisk	  som	  syntes	  på	  omslaget?	  Eller	  kan	  bläckfisken	  ha	  någon	  
annan	  betydelse?	  Fundera/diskutera.	  	  
	  
Kapten	  Prometeus	  och	  Mats	  
Det	  finns	  många	  bilder	  i	  boken	  på	  kapten	  Prometeus	  men	  ingen	  beskrivning	  i	  texten.	  Om	  
du	  skulle	  berätta	  för	  någon	  som	  inte	  sett	  honom	  –	  hur	  skulle	  du	  beskriva	  kapten	  
Prometeus?	  	  
Vad	  får	  du	  veta	  om	  Mats	  i	  boken?	  Varför	  bor	  han	  hos	  kapten	  Prometeus,	  tror	  du?	  
	  
Visitkort	  
På	  omslaget	  ser	  du	  Kapten	  Prometeus	  visitkort.	  
Om	  du	  var	  detektiv	  eller	  en	  annan	  slags	  problemlösare	  –	  hur	  skulle	  ditt	  visitkort	  se	  ut?	  
Formulera	  en	  säljande	  text	  om	  din	  specialitet	  och	  rita/måla/skriv	  ditt	  kort.	  
	  
Fordon	  
Vilka	  olika	  slags	  fordon	  förekommer	  i	  boken?	  –	  i	  text	  eller	  i	  bild.	  	  
	  

Mycket	  läsnöje!	  



	  
	  


