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Läsnyckel	  
Häxboken	  
av	  Jan	  Kjær	  	  
översättning	  Leif	  Jacobsen	  
	  
	  
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.	  
	  
För	  att	  underlätta	  för	  läsaren	  har	  Jan	  Kjær	  som	  är	  författare	  och	  illustratör	  
utarbetat	  läs-‐systemet	  Link,	  där	  text	  och	  bild	  kombineras	  på	  ett	  mycket	  
medvetet	  sätt	  för	  att	  göra	  det	  lättare	  att	  läsa.	  I	  Häxboken	  kombineras	  vanlig	  text,	  
pratbubblor	  och	  bild	  på	  ett	  sätt	  som	  ger	  stöd	  i	  tolkningsprocessen	  och	  fångar	  
upp	  osäkra	  läsare.	  	  
	  
Jan	  Kjær	  har	  gett	  ut	  andra	  böcker	  med	  lässystemet	  Link	  på	  Hegas:	  Två	  böcker	  i	  
serien	  Kung	  Neos	  lejon.	  Läs	  mer	  och	  ladda	  ner	  broschyren	  om	  hur	  Link	  fungerar	  
på:	  www.jankjaer.dk	  
 
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	  ut	  det	  som	  passar	  dina	  elever!	  
	  
	  
Före	  läsningen	  
	  
Titta	  (tillsammans)	  på	  omslagets	  framsida	  och	  läs	  bokens	  titel	  (Tips!	  Scanna	  in	  
omslaget	  och	  visa	  via	  dator	  så	  ser	  alla	  bra.)	  Fundera	  på/diskutera:	  
	  
Ser	  du	  häxboken?	  Vad	  tror	  du	  man	  kan	  läsa	  om	  i	  den?	  
	  
Läs	  baksidestexten.	  Titta	  därefter	  på	  bilderna.	  Vad	  ser	  du?	  Berätta!	  
	  
	  
Under	  läsningen	  
I	  slutet	  av	  boken	  hittar	  du	  fler	  text/bild-‐förståelsefrågor	  att	  ta	  upp	  under	  
läsningen.	  
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Armbandet	  
	  
s.	  2-‐3	  
Vad	  tror	  du	  hände	  Mias	  farmor?	  
	  
s.	  4-‐5	  
Berättelsen	  utspelar	  sig	  förr	  i	  tiden.	  Hur	  får	  du	  reda	  på	  det?	  
	  
Ser	  du	  Ellen?	  
	  
s.	  6-‐7	  
Vad	  gör	  Ellen	  på	  bilden?	  
	  
Varför	  tror	  du	  att	  Ellen	  kallar	  Mia	  för	  docka?	  
	  
Elvira	  
s.	  8-‐9	  	  
Varför	  försöker	  inte	  Mia	  ta	  tillbaka	  armbandet	  från	  Ellen?	  
	  
Vad	  är	  magi?	  Har	  du	  läst	  om	  magi	  förut?	  Hur	  funkade	  den?	  
	  
s.	  10-‐11	  	  
Varför	  blir	  Mia	  så	  arg	  när	  hon	  får	  höra	  att	  hennes	  farmor	  var	  en	  häxa?	  
	  
Vilka	  två	  slags	  häxor	  finns	  det?	  
	  
s.	  12-‐13	  
Varför	  har	  Mia	  aldrig	  sett	  sin	  farmor	  trolla?	  
	  
s.	  14-‐	  15	  	  
Elvira	  kan	  inte	  säga	  vilken	  slags	  häxa	  Mia	  är.	  Varför?	  
	  
s.	  16-‐17	  
Vad	  händer	  om	  man	  trollar	  när	  man	  är	  osynlig?	  
	  
Vart	  har	  Elvira	  tagit	  vägen,	  tror	  du?	  
	  
Isra	  
s.	  18-‐19	  
Hur	  märks	  det	  att	  Feora	  är	  en	  sagofigur?	  
	  
s.	  20-‐21	  
Isra	  tror	  att	  Mia	  kommer	  att	  bli	  en	  svart	  häxa.	  Vad	  tror	  du?	  
	  
Hur	  ser	  Isra	  ut?	  
	  
s.	  22-‐23	  
Vem	  ser	  du	  i	  bakgrunden	  på	  den	  översta	  bilden	  på	  sidan	  22?	  
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Är	  du	  också	  en	  av	  dom?	  undrar	  Mia,	  när	  hon	  ser	  Ellen.	  Vad	  menar	  hon?	  Vem	  tror	  
hon	  att	  Ellen	  är?	  Tror	  du	  att	  Mia	  har	  rätt?	  
	  
Häxmagi	  
s.	  24-‐25	  
Hur	  låter	  det	  när	  Mia	  blir	  osynlig?	  
	  
s.	  26-‐27	  	  
Hur	  använder	  Mia	  sin	  magi?	  
	  
s.	  28-‐29	  
Mia	  tycker	  att	  hon	  använt	  sin	  magi	  för	  något	  gott.	  Det	  tycker	  inte	  Elvira.	  	  
Vad	  tycker	  du?	  
	  
Svart	  häxa?	  
s.	  30-‐31	  
Spelar	  det	  någon	  roll	  varför	  Ellen	  retas?	  Vad	  tycker	  du?	  
	  
s.	  32-‐33	  
Hur	  tror	  du	  att	  Ellen	  har	  det?	  
	  
Hemma	  hos	  Ellen	  
s.	  34-‐35	  	  
Varför	  knackar	  en	  läkare	  på?	  
	  
s.	  36-‐37	  
Varför	  gråter	  Ellens	  mamma?	  
	  
s.	  38-‐39	  
Varför	  går	  läkaren?	  
Varför	  försöker	  Feora	  stoppa	  Mia?	  
	  
Mia	  bryter	  mot	  regeln	  
s.	  40-‐41	  
Hur	  bryter	  Mia	  mot	  regeln?	  
Hur	  tror	  du	  Mia	  gör	  för	  att	  trolla	  pappan	  frisk?	  
	  
s.	  42-‐43	  
Åh	  nej!	  utbrister	  Mia	  i	  dörröppningen.	  Vad	  går	  fel?	  
	  
s.	  44-‐45	  
Vems	  skugga	  lägger	  sig	  över	  Mia?	  
	  
Fiender	  
s.	  46-‐47	  
Varför	  har	  Isra	  förtrollat	  Ellens	  pappa?	  
	  
s.	  48-‐49	  
Isra	  använder	  sin	  magi	  mot	  Mia.	  Vad	  kommer	  att	  hända	  nu?	  
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s.	  50-‐51	  
Varför	  försvarar	  Mia	  sig	  inte?	  
Kommer	  hon	  att	  dö	  nu?	  
	  
Den	  vita	  häxan	  
s.	  52-‐53	  
Varför	  hjälper	  Ellen	  Mia?	  
	  
s.	  54-‐55	  
Varför	  rodnar	  Ellen?	  
Vad	  tycker	  de	  andra	  på	  skolgården	  om	  att	  Ellen	  får	  vara	  med	  och	  hoppa	  
hopprep?	  
	  
s.	  56-‐57	  
Plötsligt	  känner	  Mia	  något	  på	  kinden.	  Är	  det	  bara	  inbillning?	  Vad	  tror	  du?	  
	  
	  
Efter	  läsningen	  
	  
Tänk	  om	  du	  hade	  gåvan	  att	  vara	  häxa	  precis	  som	  Mia.	  Vilken	  slags	  häxa	  skulle	  du	  
då	  vilja	  vara?	  Berätta!	  
	  
Syn	  och	  bläck.	  Med	  ens	  är	  jag	  väck.	  Säg	  trollformeln	  Mia	  lär	  sig	  och	  låtsas	  att	  du	  
kan	  bli	  osynlig.	  Vad	  skulle	  du	  hitta	  på?	  	  
	  
Det	  är	  nära	  att	  Mia	  blir	  en	  svart	  häxa.	  Vad	  gör	  hon?	  	  
Och	  vad	  gör	  hon	  för	  att	  ändra	  på	  det?	  
	  
Att	  Mias	  farmor	  dog	  var	  en	  olycka,	  står	  det	  i	  början	  av	  boken.	  Var	  det	  så?	  
	  
Mia	  har	  upptäckt	  att	  hon	  har	  gåvan	  att	  bli	  häxa.	  Hur	  tror	  du	  att	  hennes	  liv	  
förändras	  nu	  när	  hon	  kan	  trolla?	  
	  
	  
Fördjupande	  uppgifter	  
	  
Vad	  står	  det	  i	  häxboken?	  	  
Häxboken	  är	  tjock.	  Vad	  tror	  du	  att	  man	  kan	  läsa	  om	  i	  den?	  Hitta	  på	  
kapitelrubriker.	  Skriv	  ner	  dem	  som	  i	  en	  innehållsförteckning	  och	  berätta	  med	  
hjälp	  av	  dessa	  för	  en	  klasskamrat	  om	  vad	  du	  tror	  boken	  handlar	  om.	  	  
	  
Trollformler	  
Syn	  och	  bläck.	  Med	  ens	  är	  jag	  väck,	  säger	  Mia.	  Det	  är	  en	  trollformel,	  en	  magisk	  
ramsa	  som	  gör	  henne	  osynlig.	  Du	  har	  säkert	  hört	  någon	  säga	  Hokus	  pokus	  filiokus	  
eller	  Abrakadabra.	  Det	  är	  också	  trollformler.	  Hitta	  på	  en	  egen,	  skriv	  ner	  den	  och	  
vad	  den	  är	  bra	  till.	  	  
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Magiska	  sagofigurer	  
I	  Häxboken	  läser	  du	  om	  fen	  Feora,	  men	  i	  sagornas	  värld	  finns	  det	  många	  fler	  feer.	  
Känner	  du	  till	  fen	  i	  sagan	  om	  Askungen	  eller	  fen	  Tingeling	  i	  boken	  om	  Peter	  Pan?	  
Har	  du	  kanske	  läst	  om	  någon	  annan?	  Gör	  en	  lista	  på	  olika	  magiska	  sagofigurer.	  
Jämför	  listorna	  tre	  och	  tre	  och	  se	  om	  ni	  kan	  lägga	  till	  några	  av	  varandras	  figurer.	  
Var	  några	  av	  figurerna	  nya	  för	  dig?	  Be	  din	  klasskamrat	  beskriva	  dem.	  	  
	  
Hoppa	  rep	  som	  Mia	  
På	  skolgården	  hoppar	  Mias	  skolkamrater	  hopprep.	  Kan	  du	  några	  
hopprepsramsor?	  Hur	  går	  de?	  Skriv	  ner	  en.	  Hitta	  sedan	  på	  en	  egen.	  Skriv	  ner	  den	  
och	  prova	  att	  hoppa	  den	  på	  rasten.	  	  
	  
Fantasy	  
Boken	  du	  läst	  är	  en	  fantasybok.	  Ordet	  fantasy	  betyder	  fantasi	  och	  visst	  finns	  det	  
mycket	  fantasi	  i	  boken.	  I	  fantasyböcker	  är	  det	  andra	  regler	  som	  gäller	  än	  på	  
riktigt.	  Att	  läsa	  en	  fantasybok	  är	  som	  att	  kliva	  in	  i	  en	  annan	  värld.	  Här	  finns	  magi	  
och	  övernaturliga	  krafter,	  och	  märkliga	  väsen	  som	  feer,	  trollkarlar	  och	  just	  det	  
häxor.	  Prata	  med	  barnen	  om	  genren.	  Känner	  de	  till	  andra	  fantasyberättelser?	  Har	  
de	  kanske	  hört/sett/läst	  om	  lejonet	  Aslan	  i	  landet	  Narnia,	  om	  internatskolan	  
Hogwarts	  i	  Harry	  Potter-‐böckerna?	  Be	  dem	  berätta	  om	  de	  världarna!	  
	  
Teckna	  
Jan	  Kjær	  delar	  gärna	  med	  sig	  av	  sina	  kunskaper	  i	  teckning.	  	  
På	  http://laerattegne.dk/	  visar	  han	  hur	  han	  tecknar	  ansiktet	  på	  en	  av	  sina	  
figurer.	  Titta	  på	  filmen!	  	  
	  
I	  slutet	  av	  filmen	  byter	  han	  papper.	  Han	  lägger	  skissen	  under	  det	  nya,	  tunna	  
papperet	  och	  tecknar	  sen	  ansiktet	  på	  nytt.	  Att	  kopiera	  en	  teckning	  på	  det	  här	  
viset	  kallas	  för	  att	  kalkera.	  Pröva	  att	  kalkera	  av	  din	  favoritbild	  i	  boken.	  Det	  blir	  
lättare	  om	  du	  kopierar	  sidan	  och	  förstorar	  den	  först,	  då	  blir	  underlaget	  plant.	  
Häng	  upp	  era	  bilder	  i	  klassrummet!	  	  
	  
	  

Mycket	  läsnöje!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


