Läsnyckel
Tova och stjärnhimlen
Katrine Marie Guldager
Ill.: Charlotte Pardi
Tredje fristående boken om Tova som bor själv i ett vattentorn med en fiskhandlare till
granne. Ibland saknar Tova sin döda pappa. Då gillar hon att sitta i tornets topp och prata
med stjärnorna.

Innan du läser
Titta noga på omslaget. Berätta vad du ser! Vilka är djuren och personen på bilden tror du?
Har du läst någon bok om Tova förut? Vad fick du reda på om Tova då?
Läs baksidestexten. Vad tror du boken kommer handla om? Finns det någon person eller
ett djur som du saknar? Hur känns det att sakna någon? Kan stjärnor lyssna?

Medan du läser
Sid. 6-7
Tror du Tova är ledsen för att hennes pappa är död? Har du själv en plats du gillar att sitta
och tänka på?
Djur fungerar som bra sällskap om man känner sig ledsen eller ensam. Har du något
husdjur? Hade du velat ha något speciellt husdjur? Vad skulle hen heta?
Sid. 8-9
Vart tror du Tovas mamma har rest? Vad ser man från ditt fönster? Rita en bild.
Hur luktar en gammal fisk?
Sid. 10-11
Hade du vågat bo själv i ett vattentorn? Tror du Tova äter fisk varje dag? Vilken är din
favoritmat? Hade du kunnat äta det varje dag?
Sid 12-13
Ibland händer saker plötsligt, utan att man är beredd på det. Tror du Tovas pappa vet att
han är död? Tror du det känns på något särskilt sätt när man är död?
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Hur tror du bilolyckan gick till?
Sid. 14-15
Fiskhandlaren finns alltid där för Tova. Människor behöver andra människor när de är
ledsna. Vem hade du velat skulle trösta dig om du var i Tovas situation? Vem pratar du
helst med när du är ledsen?
Sid. 16-20
Hur ser dina föräldrar ut? Rita en bild.
Vad för historier tror du Tova berättade för sin pappa? Titta på prat-bubblorna i bilderna
och hitta på en historia som Tova kan ha berättat för sin pappa.
Sid. 21-22
Har du saker du bara vill göra med vissa personer? Vad kan det vara för saker?

Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken? Finns det något du undrar över? Kan du känna igen dig
i Tovas känslor?
Om du skulle rekommendera Tova och stjärnhimlen till en kompis hur skulle du beskriva
boken?
Vad tror du händer med Tova efter bokens slut?
*
Kanske har du också varit ledsen eller saknat någon? Prata i mindre grupper om olika
känslor och försök beskriva hur det känns att vara glad, ledsen, arg och så vidare. Skriv
eller berätta om en gång du blivit riktigt ledsen och en gång du blivit jätteglad.
*
Hur tror du det ser ut inuti Tovas vattentorn? Rita en bild. Hur många rum har hon? Vad
har hon för bilder på väggarna?
*
Tema döden!
Vad händer egentligen efter döden? Vad tror man i olika länder, religioner, kulturer och
tider? Har du läst någon bok eller sett någon film om döden? Vad hände då? Vad trodde
man där? Vad tror du? Hur hoppas du att det är efter döden?
Diskutera i klassrummet och ta hjälp av läraren, skolbibliotekarien och varandra för att få
reda på mer!
*
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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!
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