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Kim & Lina i ett ödehus 
Av Torsten Bengtsson  
Illustratör: Jimmy Wallin 
Torsten Bengtsson har skrivit många böcker om syskonen Kim och Lina som kan vara både 
roliga och spännande. De behöver inte läsas i en viss ordning utan kan läsas helt fristående. 

Före läsningen 
Läs titeln och titta på omslaget. Vad tänker du på när du hör ordet ödehus? Hur ser naturen 
runt ödehuset ut? Var verkar det ligga? Vad tror du Kim och Lina tänker när de ser ödehuset?  

Läs baksidestexten. Är det lättare att bli rädd när det åskar än en solig dag? Varför? I 
baksidestexten står det: ”Vågar Kim gå in?” – vad tror du, vågar han? 

Medan du läser 
Sid 9-10 
Hur långt tror du det är ungefär till Kims och Linas mormor?  

Hur tror du det luktar och känns där Kim och Lina promenerar genom skogen? 

Kim tänker på saker som oroar honom medan de promenerar. Alla blir ibland rädda och 
oroliga, men av olika anledningar – kan du ge exempel på några olika saker som det är vanligt 
att man är rädd för? 

Sid 11-12 
Kim tror inte på Lina, säger han. Tror du också hon hittar på? Varför då? 

Sid 13-14 
Varför ska man inte stå under ett träd när det åskar? 

Sid 15-16 
Varför vill inte Kim visa sig rädd inför Lina, tror du? 

Sid 17 
Vilket verkar värst tycker du? Vara ute ensam i åskvädret eller gå in i ödehuset? 

Varför kan ödehus känns otäcka?  
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Sid 18-19 
Hur känns det i kroppen när man blir riktigt rädd? Syns det på någon att den är rädd? Visa hur 
man ser ut då! Prova att visa andra känslor med bara kroppen, utan ord, och låt kompisarna 
gissa vilken känsla du försöker visa. 

Vad skulle du göra om du hörde steg i ett hus du trodde var tomt? 

Sid 20 
Varför springer inte Kim sin väg? 

Kim trodde ju inte på Linas zombie-historia. Varför tror han att det är en zombie nu? 

Sid 21-22 
Tycker du Linas påhitt var kul?  

Om det var du som råkade ut för Linas påhitt istället för Kim, vad skulle du säga till henne? 

Sid 23-24 
Har du någon gång gjort något trots att du var väldigt rädd? Hur kändes det efteråt? Hur 
känner Kim sig när han hämtat bullarna, tror du? 

Sid 26 
Hur tycker du boken slutar? Är det något du undrar över? Diskutera med en kompis! 

Efter läsningen 
Vad minns du tydligast från boken?  

När var det som mest spännande? 

Kan man lära sig något av berättelsen, tycker du? 

Följ vad som händer med bullarna genom boken! Berätta bullarnas historia från frysen hem 
till mormor… 

Fika och kanelbullar är ganska typiskt för Sverige. Visste du att vi till och med firar 
kanelbullens dag? Känner du till några andra typiskt svenska traditioner? Kan du berätta om 
några traditioner som är vanliga i andra länder? 

På frågan ”åskar det?” kan man alltid svara ja, för någonstans på jorden pågår alltid ett 
åskväder. Man forskar om åska men fortfarande finns det en hel del man inte vet … Ta reda 
på spännande fakta man faktiskt vet om åska! Kan man till exempel räkna ut hur långt bort en 
blixt är? Varför kallade man åska för tordön förr? Vad är en klotblixt? Hur många blixtar slår 
varje år ner i Sverige? 

Kim gömmer sig under en filt när han blir rädd. Men man kan också göra en alldeles trygg 
övning där man gömmer sig under en filt. Övningen gör en uppmärksam på gruppen och 
hjälper gruppen att bli koncentrerad: En är ledare och sköter musiken. Medan musiken spelas 
går alla i gruppen runt i rummet. Så fort musiken tystnar kurar man ihop sig på golvet till en 
liten boll och blundar. Ledaren lägger en filt över en i gruppen. De andra får nu titta och ska 
snabbt komma på vem det är som ligger under filten. (Om man vill kan man som en extra 
tävlingsmotor ta tiden och se om gruppen kan pressa sina tider.) 
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Skriv en sann eller påhittad berättelse om en gång du blev riktigt rädd. Använd dina sinnen 
när du skriver! Dofter, ljud, smaker och så vidare. Känns det svårt så prova använd tipsen 
nedan: 

• Börja med att presentera vem du är 

• var hände det någonstans? 

• var det fler än du som var där? 

• vad hände precis innan? 

• när det otäcka händer, försök beskriva precis hur du kände dig 

• vad hände sen? / hur löstes det? 

• avsluta. Kanske till exempel om vad du tänker nu om det som hände? 

• Gör bilder till din berättelse 
 

 

Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att 
böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på olika plan. Ibland 
fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller formen, det beror 
på vilken titel det gäller. 

Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med yngre 
barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan användas 
individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under läsningens 
gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget facit i den här 
Läsnyckeln.  

 

Mycket läsnöje! 
 


