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Läsnyckel	  
Lukas	  är	  en	  riddare	  
av	  Dorthe	  Skytte	  
illustrationer	  av	  Kim	  Dalsgaard	  	  
	  
Hegas	  arbetsmaterial	  heter	  nu	  Läsnycklar	  –	  med	  lite	  mer	  fokus	  på	  samtal	  och	  
bearbetning	  än	  tidigare.	  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.	  	  
	  
Lukas	  är	  en	  riddare	  är	  den	  tredje	  actionladdade	  boken	  i	  äventyrsserien	  om	  Lukas.	  
Berättelse	  passar	  väl	  som	  nybörjarläsning	  för	  de	  som	  precis	  knäckt	  läskoden.	  
Spänningen	  driver	  på	  det	  höga	  tempo	  och	  hjälper	  läsaren	  framåt.	  Många	  elever	  kommer	  
att	  känna	  igen	  dataspelens	  och	  seriernas	  dramaturgi	  och	  estetiska	  uttryck.	  Kim	  
Dalsgaards	  skruvade	  illustrationer	  signalerar	  spänning	  och	  humor	  och	  bjuder	  in	  till	  ett	  
fartfyllt	  äventyr.	  	  
	  
Tidigare	  böcker	  i	  serien	  är	  Lukas	  är	  en	  drak-‐krigare	  och	  Lukas	  är	  en	  ninja.	  	  
	  
Välj	  ut	  frågor	  och	  uppgifter	  utefter	  vad	  som	  passar	  din	  klass/barngrupp.	  Uppgifterna	  
kan	  användas	  individuellt	  eller	  gemensamt	  i	  t.	  ex.	  boksamtal	  och	  ni	  kan	  välja	  att	  jobba	  
med	  uppgifterna	  under	  eller	  efter	  läsningen.	  
	  
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:	  
	  
Boken	  handlar	  om	  Lukas,	  peka	  på	  honom.	  	  
	  
Det	  står	  att	  Lukas	  är	  en	  riddare,	  men	  hur	  ser	  en	  sådan	  ut?	  Kan	  man	  vara	  en,	  fast	  man	  
inte	  ser	  ut	  som	  en?	  
	  
Vänd	  på	  boken	  och	  läs	  baksidestexten.	  Vilka	  tror	  du	  håller	  på	  att	  förlora?	  Kommer	  Lukas	  
att	  kunna	  hjälpa	  dem?	  	  
	  
Nu	  har	  gruppen	  tillsammans	  skapat	  förförståelse,	  aktiverat	  egna	  känslor	  och	  är	  
förhoppningsvis	  nyfikna	  på	  hur	  det	  kommer	  att	  gå	  för	  Lukas.	  	  
	  
Nu	  läser	  vi!	  
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Under	  läsningen	  
	  
Sid	  2-‐3	  
Plötsligt	  förändrar	  sig	  naturen	  omkring	  Lukas.	  Vad	  kommer	  att	  hända,	  tror	  du?	  
	  
Sid	  4-‐5	  
Varför	  tror	  du	  att	  damen	  ger	  Lukas	  svärdet?	  	  
	  
Sid	  6-‐7	  
Lukas	  får	  inga	  svar	  på	  sina	  frågor.	  Har	  du	  en	  idé	  om	  vilka	  som	  håller	  på	  att	  förlora?	  
	  
Sid	  8-‐9	  
Lukas	  kan	  höra	  att	  det	  krigas.	  Hur	  låter	  det	  i	  skogen?	  Härma	  ljudet.	  	  
Vad	  väntar	  honom	  längre	  bort?	  
	  
Sid	  10-‐11	  
Tycker	  du	  också	  att	  de	  svarta	  männen	  ser	  onda	  ut?	  	  
	  
Sid	  12-‐13	  
Kommer	  Lukas	  att	  klara	  av	  mannen	  som	  faller	  av	  hästen?	  	  
	  
Sid	  14-‐15	  
Vilket	  vapen	  har	  den	  onde	  mannen?	  
	  
Sid	  16-‐17	  
Hur	  märker	  Lukas	  att	  svärdet	  är	  magiskt?	  	  
	  
Sid	  18-‐19	  
De	  goda	  vinner	  över	  de	  onda.	  Vad	  kommer	  att	  hända	  nu?	  
	  
Sid	  20-‐22	  
Lukas	  kastar	  svärdet	  i	  sjön.	  Han	  är	  säker	  på	  att	  det	  ska	  tillbaka.	  Hade	  du	  gjort	  likadant?	  	  
	  
Vart	  tar	  svärdet	  vägen?	  
	  
	  
Efter	  läsningen	  
	  
De	  goda	  och	  de	  onda	  strider	  mot	  varandra	  och	  som	  tur	  är	  segrar	  de	  goda.	  Men	  vad	  är	  det	  
de	  strider	  om,	  tror	  du?	  	  
	  
Damen	  i	  sjön	  är	  en	  budbärare.	  Hon	  talar	  om	  att	  något	  är	  fel	  och	  ber	  Lukas	  hjälpa	  till.	  Hur	  
tror	  du	  att	  det	  ser	  ut	  under	  vattenytan.	  Vad	  återvänder	  damen	  till?	  Hur	  vet	  hon	  vad	  som	  
händer	  i	  skogen?	  
	  
Till	  slut	  brukar	  det	  goda	  besegra	  det	  onda,	  i	  varje	  fall	  i	  sagornas	  värld.	  Vad	  tror	  du	  hade	  
hänt	  om	  det	  onda	  segrat?	  Vad	  hade	  hänt	  med	  Lukas?	  Hitta	  på	  ett	  nytt	  slut	  på	  historien	  
och	  skriv	  ner	  det	  tillsammans.	  
	  
När	  utspelar	  sig	  historien	  om	  Lukas	  och	  under	  hur	  lång	  tid?	  Fundera	  och	  prata	  om	  tiden	  
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i	  berättelsen.	  Är	  det	  samma	  tid	  och	  plats	  i	  hela	  historien?	  
 
Om	  du	  skulle	  tipsa	  någon	  i	  klassen	  om	  att	  läsa	  boken,	  vem	  skulle	  det	  vara?	  Vad	  tror	  du	  
han/hon	  skulle	  gilla	  med	  den?	  Fanns	  det	  något	  i	  boken	  du	  inte	  gillade?	  
	  
	  
Arbeta	  vidare	  
	  
Riddare	  
Lukas	  har	  bara	  ett	  svärd.	  Om	  man	  inte	  vet	  att	  han	  är	  en	  riddare	  är	  det	  svårt	  att	  se	  det.	  	  
Hur	  brukar	  en	  riddare	  se	  ut?	  Gå	  till	  biblioteket	  och	  låna	  en	  bok	  om	  riddare.	  Läs	  också	  på	  
om	  riddare	  här:	  http://www.ungafakta.se/riddare/	  
Vad	  hade	  de	  för	  utrustning.	  Hur	  blev	  man	  riddare?	  Ta	  reda	  på	  det	  och	  mycket	  annat	  och	  
förbered	  en	  presentation.	  Redovisa	  i	  smågrupper	  och	  se	  om	  de	  andra	  fått	  reda	  på	  andra	  
saker	  än	  du	  själv.	  Avsluta	  sedan	  med	  att	  testa	  dina	  riddarkunskaper	  i	  testet	  här:	  
http://www.ungafakta.se/test/?test=riddare	  
	  
Rita	  en	  riddare	  
Kim	  Dalsgaard	  ritar	  riddare	  på	  sitt	  alldeles	  egna	  vis.	  Här	  visar	  en	  annan	  illustratör	  hur	  
man	  steg	  för	  steg	  kan	  gå	  tillväga	  för	  att	  rita	  en	  riddare.	  Kika	  på	  sidan	  
http://www.wikihow.com/Draw-‐a-‐Knight	  och	  pröva	  sedan	  att	  rita	  en	  alldeles	  egen	  
riddare.	  
	  
Magi	  
Svärdet	  är	  magiskt.	  Det	  ger	  Lukas	  kraft.	  Har	  du	  läst	  en	  bok	  eller	  sett	  en	  film	  om	  magi	  
tidigare?	  Vad	  handlade	  den	  om?	  Hur	  fungerade	  magin	  i	  den?	  Berätta	  för	  varandra	  i	  
grupper	  om	  tre.	  	  
	  
Karikatyrer	  
Kim	  Dalsgaards	  bilder	  är	  speciella.	  Titta	  på	  de	  båda	  onda	  männen,	  på	  deras	  tänder,	  
läppar,	  händer	  och	  överkroppar.	  Ser	  du	  att	  vissa	  drag	  och	  kroppsdelar	  förstärkts	  och	  
förstorats?	  Bilderna	  överdriver	  och	  förvränger.	  Det	  är	  typiskt	  för	  den	  här	  typen	  av	  bilder	  
som	  kallas	  karikatyrer.	  Du	  har	  kanske	  sett	  roliga	  och	  elaka	  teckningar	  av	  kändisar,	  det	  är	  
ofta	  karikatyrer.	  Ibland	  kan	  man	  också	  se	  konstnärer	  sitta	  och	  rita	  sådana	  på	  gatan.	  Då	  
sitter	  någon	  modell,	  men	  porträttet	  liknar	  inte	  verkligheten.	  	  
Det	  är	  kul	  att	  överdriva	  när	  man	  ritar.	  Prata	  om	  hur	  man	  skulle	  kunna	  gå	  till	  väga	  för	  att	  
göra	  en	  karikatyr	  av	  den	  här	  lilla	  sötnosen.	  Vilka	  drag	  skulle	  man	  kunna	  överdriva	  och	  
förvränga?	  Pröva	  sedan	  själva,	  om	  tiden	  räcker	  till.	  	  
	  

	  
	  

	  

Mycket	  läsnöje!	  
	  


