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Läsnyckel	  
Så	  himla	  perfekt	  	  
av	  Leif	  Jacobsen	  
illustrationer	  Jimmy	  Wallin	  
	  
Hegas	  arbetsmaterial	  heter	  nu	  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	  flera	  plan.	  Ibland	  fokuserar	  Läsnyckeln	  mest	  på	  innehållet,	  ibland	  mer	  på	  
genren	  eller	  formen,	  det	  beror	  på	  vilken	  titel	  det	  gäller.	  
	  
Läsnyckeln	  till	  Så	  himla	  perfekt	  kan	  användas	  både	  som	  lärarhandledning	  för	  boksamtal	  
och	  som	  ingång	  för	  enskild	  läsning.	  Välj	  ut	  det	  som	  passar	  dina	  elever!	  	  
	  
Före	  läsningen:	  boken,	  författaren	  och	  illustratören	  
Så	  himla	  perfekt	  är	  den	  andra,	  fristående	  delen	  i	  Hegas	  BMX-‐serie	  BMX	  Gripen	  om	  BMX-‐
tokiga	  Sacke,	  Fille,	  Maja	  och	  Tore	  som	  får	  adrenalinet	  att	  pumpa	  bland	  hisnande	  backar	  
och	  grymma	  hopp.	  Har	  du/ni	  läst	  första	  delen	  Hur	  grymt	  som	  helst?	  Påminn	  er	  i	  så	  fall	  
om	  vad	  den	  handlade	  om.	  Hur	  gick	  det	  till	  när	  de	  fyra	  började	  hänga?	  
	  
Författaren	  Leif	  Jacobsen	  växte	  upp	  i	  en	  by	  som	  liknar	  den	  Fille	  och	  Sacke	  bor	  i	  och	  han	  
har	  använt	  sig	  av	  flera	  detaljer	  ur	  sitt	  eget	  liv	  när	  han	  skrivit	  boken.	  Läs	  mer	  om	  
författaren	  Leif	  Jacobsen	  i	  porträttet	  som	  finns	  längst	  bak	  i	  Så	  himla	  perfekt	  och	  besök	  
hans	  hemsida	  på	  http://www.leifjacobsen.se/	  
	  
Vem	  är	  det	  här?	  

	  
Kolla	  längst	  bak	  i	  boken	  så	  får	  du	  se.	  	  
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Titta	  på	  omslaget	  och	  på	  perspektivet	  i	  bilden.	  Var	  befinner	  du	  som	  betraktare	  dig?	  	  
Vad	  ger	  det	  för	  effekt?	  	  
	  
Läs	  baksidestexten.	  Allt	  kommer	  att	  bli	  perfekt	  står	  det.	  Tror	  du	  att	  det	  blir	  det?	  	  
Baksidestexten	  avslutas	  med	  en	  fråga.	  Vem	  av	  de	  fyra	  tippar	  du	  på?	  (Vem	  som	  är	  vem	  
ser	  du	  om	  du	  öppnar	  boken	  och	  kollar	  på	  pärmens	  insida.)	  	  
	  
	  
Under	  läsningen	  
	  
Kapitel	  1	  
Sacke	  kämpar	  mot	  sin	  mörkerrädsla,	  på	  olika	  sätt.	  Hur	  yttrar	  den	  sig?	  	  
Hur	  är	  det	  att	  få	  panik?	  
	  
Hur	  försöker	  Sacke	  mota	  bort	  rädslan?	  Känner	  du	  igen	  några	  av	  hans	  försök?	  
	  
Mellan	  raderna	  får	  vi	  reda	  på	  lite	  mer	  om	  Sackes	  familj.	  Vad?	  
	  
Halvvägs	  förbi	  kyrkan	  bränner	  mjölksyran	  i	  låren.	  Vad	  är	  mjölksyra?	  Ta	  reda	  på	  det.	  
	  
Förväntningarna	  på	  klubben	  och	  på	  det	  första	  mötet	  är	  höga.	  Kommer	  det	  att	  bli	  som	  
Sacke	  hoppas?	  
	  
Kapitel	  2	  
Sacke	  stör	  sig	  på	  Majas	  uppträdande	  under	  mötet.	  Hade	  du	  också	  gjort	  det?	  Vad	  hade	  i	  så	  
fall	  irriterat	  dig?	  
	  
Motsättningarna	  mellan	  Sacke	  och	  Maja	  började	  långt	  innan	  mötet.	  Vad	  är	  det	  Sacke	  inte	  
kan	  glömma?	  
	  
Snart	  lyser	  väl	  ett	  ärr	  i	  pannan	  på	  honom,	  tänker	  Sacke	  om	  Tore	  (s.	  25).	  Vad	  menar	  han	  
med	  det?	  Hur	  ser	  Sacke	  på	  Tore?	  
	  
Maja	  har	  verkligen	  klurat	  på	  klubbens	  namn,	  BMX	  Gripen.	  Hade	  du	  röstat	  för	  eller	  emot	  
namnet?	  Vilka	  för/nackdelar	  har	  namnet	  jämfört	  med	  Pedal	  Kings?	  
	  
Gripen	  är	  ett	  sagodjur.	  Kan	  du	  komma	  på	  fler?	  	  
	  
Sacke	  får	  onda	  aningar	  när	  Maja	  väljs	  till	  ordförande.	  Han	  är	  rädd	  att	  hon	  ska	  bestämma	  
för	  mycket.	  Vem	  tror	  du	  Sacke	  vill	  se	  som	  ordförande	  och	  varför?	  	  
Vem	  hade	  du	  velat	  ha	  på	  posten?	  Motivera	  ditt	  svar.	  	  
	  
Sacke	  börjar	  tänka	  på	  pengar.	  Varför	  tror	  du	  att	  det	  är	  bland	  det	  första	  han	  tänker	  på?	  
	  
Kapitel	  3	  
Sacke	  rycker	  till	  när	  Maja	  plötsligt	  håller	  med	  honom	  i	  hans	  resonemang	  om	  hur	  den	  nya	  
banan	  ska	  se	  ut.	  Varför	  reagerar	  han	  så,	  tror	  du?	  
	  
Maja	  tycker	  inte	  om	  att	  hennes	  pappa	  kallas	  för	  greven	  och	  fräser	  ifrån.	  Varför	  tror	  du	  
hon	  ogillar	  det?	  
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Kapitel	  4	  
Den	  nya	  banan	  byggs	  klart	  med	  en	  dumper.	  Ta	  reda	  på	  vad	  det	  är	  för	  slags	  maskin.	  
	  
Tävlingen	  ska	  bli	  sanktionerad.	  I	  texten	  står	  det	  att	  det	  ska	  bli	  en	  riktig	  tävling,	  men	  kan	  
du	  ge	  en	  mer	  exakt	  förklaring	  av	  ordet?	  	  	  
	  
Tävlingen	  ska	  heta	  BMX	  Gripen	  Open.	  I	  vilka	  andra	  sporter	  kallas	  tävlingar	  för	  open?	  
	  
Plötsligt	  stör	  det	  inte	  Sacke	  alls	  att	  Maja	  tycker	  att	  det	  är	  hon	  som	  bestämmer.	  	  
Vad	  får	  honom	  att	  ändra	  sig?	  
	  
Både	  kepsmannen	  och	  kvinnan	  i	  den	  grå	  kavajen	  är	  inspektörer,	  men	  de	  uppför	  sig	  olika.	  
Jämför	  deras	  sätt.	  Går	  det	  att	  förklara	  skillnaden?	  	  
	  
Förhoppningarna	  om	  att	  kunna	  arrangera	  en	  tävling	  grusas	  när	  banan	  underkänns.	  
Kommer	  de	  att	  ge	  upp	  nu	  eller	  vad	  kommer	  att	  hända?	  
	  
Kapitel	  5	  
Plötsligt	  blir	  stämningen	  bättre.	  Vad	  får	  den	  att	  vända?	  
	  	  
Vad	  innebär	  det	  att	  kora	  en	  mästare?	  
	  
En	  kedjereaktion	  leder	  fram	  till	  att	  Tore	  vinner	  loppet.	  Tycker	  du	  att	  Göran	  gör	  rätt	  i	  att	  
diska	  Maja	  och	  Sacke?	  
	  
Kapitel	  6	  
Sacke	  tycker	  att	  det	  är	  konstigt	  att	  hans	  mamma	  är	  stolt,	  fastän	  loppet	  gick	  uselt.	  	  
Vad	  tycker	  du,	  är	  det	  konstigt,	  eller	  kan	  man	  förstå	  hans	  mamma?	  	  
	  
Maja	  gillar	  inte	  att	  Sacke	  kallar	  Tore	  för	  Harry	  Potter.	  Skulle	  det	  reta	  dig?	  	  
Varför/varför	  inte?	  
	  
Sacke	  och	  Majas	  försonas.	  Det	  verkar	  så	  lätt	  när	  Sacke	  ber	  om	  förlåt.	  Hur	  tycker	  du	  att	  
det	  är	  att	  be	  om	  förlåt?	  	  
	  
Han	  behövde	  nog	  det,	  säger	  Maja	  om	  Tore	  (s.	  83).	  Vad	  menar	  hon?	  
	  
Hon	  var	  faktiskt	  helt	  okej.	  För	  att	  vara	  tjej.	  Hon	  var	  i	  alla	  fall	  en	  perfekt	  ordförande.	  (s.	  95)	  
Vad	  menar	  Sacke	  med	  För	  att	  vara	  tjej?	  Och	  vad	  är	  det	  Maja	  gjort	  som	  övertygat	  honom?	  
	  
Arbeta	  vidare	  
	  
Om	  att	  cykla	  
”Det	  är	  som	  att	  cykla,	  har	  man	  en	  gång	  lärt	  sig	  det	  så	  kan	  man	  det”,	  säger	  man	  ibland.	  	  
Vad	  menas	  med	  det?	  Och	  stämmer	  det?	  	  
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Mörkerrädsla	  
Chock,	  Dracula	  och	  Frankensteins	  monster	  heter	  skräcktidningarna	  som	  skrämmer	  
Sacke	  när	  han	  måste	  förbi	  kyrkogården	  i	  mörkret.	  Prata	  om	  mörkerrädsla.	  Var	  kommer	  
den	  ifrån,	  tror	  ni?	  Vet	  ni	  vilka	  Dracula	  och	  Frankensteins	  monster	  var?	  Blir	  man	  mindre	  
mörkrädd	  om	  man	  inte	  läser	  skräck?	  Avsluta	  med	  att	  skriva	  ner	  några	  tips	  till	  Sacke	  på	  
hur	  han	  kan	  bli	  av	  med	  eller	  minska	  sin	  rädsla.	  
	  
Skriv	  en	  skräckscen	  
Sacke	  ser	  mördare	  och	  varulvar	  på	  sin	  väg	  genom	  byn.	  Han	  tänker	  på	  zombies	  och	  
blodsugande	  vampyrer.	  Det	  är	  lätt	  att	  jaga	  upp	  sig	  när	  mörkret	  lagt	  sig	  och	  allt	  ser	  
annorlunda	  ut.	  Skriv	  en	  kuslig	  skräckscen	  och	  försök	  skrämma	  slag	  på	  dina	  
klasskamrater.	  	  
	  
Intervju	  med	  känd	  BMX-‐stjärna	  
Caroline	  Hindmo	  är	  en	  av	  Sveriges	  bästa	  på	  BMX.	  Läs	  en	  intervju	  om	  henne	  och	  om	  
varför	  det	  är	  ensamt	  i	  toppen:	  
http://www.bmxsweden.se/sv/component/content/article/57-‐intervjuer/561-‐ensamt-‐
i-‐topp-‐foer-‐caroline-‐hindmo	  
	  
Om	  Maja	  och	  Sacke	  hade	  fått	  träffa	  henne,	  vilka	  frågor	  tror	  du	  att	  de	  hade	  ställt?	  	  
Skriv	  ner	  dem	  och	  hitta	  på	  svar.	  Försök	  att	  få	  det	  att	  låta	  som	  om	  det	  är	  Caroline	  som	  
svarar.	  
	  
Vad	  finns	  på	  en	  cykel?	  
Sackes	  nya	  vita	  Peak	  War	  har	  mycket	  som	  en	  bra	  BMX-‐cykel	  ska	  ha,	  men	  var	  sitter	  de	  
olika	  delarna?	  Dra	  pilar	  till	  och	  rita	  eventuellt	  in	  dess	  olika	  delar.	  Placera	  in	  ord	  som:	  
peg,	  eker,	  växel,	  kedja,	  däck,	  pedaler,	  bromsar,	  ram,	  axlar,	  vevparti	  och	  fälg.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Föreningsliv	  
Maja	  blir	  ordförande	  i	  klubben.	  Tore	  blir	  kassör,	  Sacke	  blir	  revisor	  och	  Fille	  sekreterare,	  
fast	  bara	  på	  papperet.	  Vilka	  uppgifter	  har	  de?	  Varför	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  en	  styrelse	  i	  en	  
förening?	  Och	  vad	  menas	  med	  att	  Fille	  bara	  är	  sekreterare	  på	  papperet?	  Vad	  tror	  ni	  att	  
det	  står	  i	  stadgarna	  som	  Tore	  lovar	  att	  skriva	  själv?	  Har	  du/ni	  erfarenhet	  av	  
föreningsliv?	  Hur	  fungerar	  det	  i	  så	  fall	  i	  era	  föreningar?	  
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Sugen	  på	  att	  prova?	  
Vill	  du	  flyga	  över	  hopp	  och	  få	  däcken	  att	  lukta	  bränt?	  Gå	  in	  på	  www.bmxsweden.se	  och	  
kolla	  under	  fliken	  Länkar	  var	  närmaste	  förening	  håller	  till.	  	  
	  
Planera	  en	  bana	  
Sacke	  har	  tänkt	  mycket	  kring	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  få	  till	  en	  bra	  BMX-‐bana.	  Inspireras	  
av	  Sackes	  vetande	  på	  sidorna	  41-‐43	  och	  ordlistan	  i	  slutet	  av	  boken	  och	  gör	  en	  egen	  karta	  
över	  en	  bana.	  Jämför	  era	  banor	  och	  förklara	  hur	  ni	  tänkt.	  	  
	  
Se	  en	  cykelfilm	  
Se	  den	  tänkvärda	  filmen	  Den	  gröna	  cykeln	  om	  flickan	  Wadja	  som	  precis	  som	  Sacke	  
önskar	  sig	  en	  cykel	  över	  allt	  annat.	  Filmen,	  som	  är	  relativt	  ny,	  är	  inspelad	  av	  en	  kvinnlig	  
regissör	  i	  Saudiarabien.	  Filmen	  är	  på	  arabiska	  med	  svensk	  text	  och	  finns	  på	  många	  
bibliotek.	  Handlingen	  är	  tydlig,	  även	  om	  man	  inte	  hänger	  med	  att	  läsa	  texten.	  Diskutera	  
varför	  Wadja	  vill	  ha	  en	  cykel	  och	  vad	  hon	  gör	  för	  att	  spara	  ihop	  till	  en.	  Varför	  får	  inte	  
flickor	  och	  kvinnor	  cykla	  i	  Saudiarabien?	  	  
	  
Kommentera	  loppet	  som	  en	  kommentator	  
Alla	  är	  taggade,	  alla	  vill	  bli	  den	  första	  mästaren	  i	  klubbens	  historia	  och	  på	  sidan	  73	  bär	  
det	  av.	  Fille,	  Sacke,	  Tore	  och	  Maja	  ger	  allt,	  men	  mycket	  hinner	  hända	  innan	  vinnaren	  
kommer	  i	  mål.	  Kommentera	  loppet	  som	  en	  sportkommentator.	  Skriv	  manus,	  öva	  så	  att	  
du	  får	  upp	  tempot	  och	  kan	  återge	  loppet	  med	  inlevelse	  utan	  att	  bli	  otydlig	  och	  kör	  
livesändningen	  inför	  dina	  klasskamrater.	  	  
	  
Tvivlar	  du	  på	  att	  du	  måste	  öva?	  Titta	  på	  det	  här	  10	  sekunder	  långa	  klippet,	  där	  den	  
rutinerade	  sportkommentatorn	  Niklas	  Holmgren	  tappar	  talförmågan:	  
http://www.youtube.com/watch?v=GBgdKm_KurI&list=PL94E6F82AB7F99983&index
=2	  
	  
	  

Mycket	  läsnöje!	  
	  


