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Läsnyckel	  
Kung	  Neos	  lejon	  1	  
Den	  magiska	  hjälmen	  	  
av	  Jan	  Kjaer	  
	  
Hegas	  arbetsmaterial	  blir	  Läsnycklar	  –	  med	  lite	  mer	  fokus	  på	  samtal	  och	  bearbetning.	  Vi	  
vill	  att	  böckerna	  ska	  räcka	  länge	  och	  att	  läsaren	  ska	  aktiveras	  på	  olika	  sätt	  och	  på	  olika	  
plan.	  	  
	  
Använd	  (valda	  delar	  av)	  Läsnyckeln	  som	  ingång	  till	  individuell	  läsning	  eller	  högläsning,	  
eller	  som	  underlag	  för	  boksamtal.	  Det	  finns	  också	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  arbeta	  vidare	  
efter	  läsningen,	  välj	  vad	  som	  passar	  dina	  elever	  –	  och	  du	  och	  din	  klass	  har	  säkert	  många	  
fler	  idéer!	  	  
	  
Den	  magiska	  hjälmen	  är	  första	  delen	  om	  Mik	  i	  serien	  Kung	  Neos	  lejon.	  Jan	  Kjaer	  är	  
författare	  och	  illustratör	  och	  har	  utarbetat	  läs-‐systemet	  Link,	  där	  text	  och	  bild	  
kombineras	  på	  ett	  mycket	  medvetet	  sätt	  för	  att	  göra	  det	  lätt	  att	  läsa.	  
	  
Läs	  mer	  och	  ladda	  ner	  broschyren	  om	  hur	  Link	  fungerar	  på:	  
	  
www.jankjaer.dk	  
	  
Böckerna	  om	  Mik	  avslutas	  med	  text/bild-‐förståelsefrågor.	  	  
	  
Det	  går	  också	  utmärkt	  att	  arbeta	  med	  Den	  magiska	  hjälmen	  i	  teman	  som	  t	  ex	  självkänsla	  
och	  vänskap	  genom	  att	  bearbeta	  innehållet	  med	  hjälp	  av	  frågor	  av	  mer	  reflekterande	  
karaktär.	  Sådana	  frågor	  har	  inga	  rätta,	  färdiga	  svar.	  Resonera	  och	  diskutera	  efter	  
läsningen	  i	  boksamtal,	  eller	  fundera	  och	  skriv	  ner	  dina	  svar:	  
	  
Mik	  och	  kung	  Neo	  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/händer	  i	  ett	  liknande	  land?	  
	  
Vad	  är	  Kung	  Neos	  lejon	  för	  några?	  Hur	  skiljer	  de	  sig	  från	  de	  vanliga	  soldaterna?	  
	  
Varför	  vill	  Mik	  så	  gärna	  bli	  ett	  av	  kungens	  lejon,	  tror	  du?	  Han	  är	  ju	  redan	  soldat	  i	  armén.	  
	  
Beskriv	  Mik	  och	  Bruto	  med	  5	  ord	  för	  varje	  person,	  som	  de	  är	  innan	  uppdraget.	  När	  du	  
ska	  beskriva	  Mik,	  tänk	  att	  du	  är	  Bruto.	  När	  du	  ska	  beskriva	  Bruto,	  tänk	  att	  du	  är	  Mik.	  
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Är	  Mik	  och	  Bruto	  ”samma”	  personer	  efter	  uppdraget?	  Om	  inte,	  vad	  har	  förändrats,	  och	  
varför?	  	  
	  
Hur	  tycker	  du	  att	  Kira	  är?	  Försök	  att	  beskriva	  henne	  med	  3	  ord.	  
	  
Om	  du	  fick	  välja,	  vilken	  av	  de	  tre	  skulle	  du	  helst	  vara?	  Varför?	  	  
	  
Vem	  av	  de	  tre	  skulle	  du	  helst	  vara	  vän	  med?	  Varför	  
Vad	  är	  det	  för	  uppdrag	  Mik,	  Kira	  och	  Bruto	  får	  av	  kungen?	  Vad	  tycker	  du,	  lyckas	  de?	  
	  
Vem	  gör	  den	  största	  insatsen	  under	  uppdraget,	  Mik?	  Bruto?	  Kira?	  
	  
Vad	  var	  meningen	  med	  uppdraget/provet?	  
	  
Skriva	  
På	  slutet	  av	  Den	  magiska	  hjälmen	  får	  Mik	  och	  Bruto	  sitt	  första	  uppdrag	  som	  kungens	  
lejon.	  Vad	  tror	  du	  det	  står	  i	  kuvertet	  de	  fick?	  	  
	  
Skriv	  ett	  eget	  uppdrag	  till	  Mik	  och	  Bruto!	  Låtsas	  att	  det	  är	  du	  som	  är	  kungen.	  
	  

Mycket	  läsnöje!	  
	  
	  
	  
	  
	  


