Läsnyckel
Scooby Doo - Snömonstret
Författare: Lee Howard
Ill.: Alcadia SNC
Översättning: Marie Helleday Ekwurtzel
Nu finns serien om Scooby-Doo även i bokform! (Den tecknade TV-serien kom redan
1969!) Bokens språkliga nivå passar för barn från 7 år och uppåt. Språket är enkelt och
konkret och lätt att avkoda. Stora, härliga bilder fyller sidorna i boken. Handlingen och
karaktärerna/figurerna bjuder på tokigheter och dramatik, precis som Scooby och hans
vänner gjort sig kända för att göra, på film. Varje bok är ett nytt äventyr och behöver inte
läsas i ordning. Boken finns också som ljudbok i MP3-format och som DAISY med text.

Innan du läser
På framsidan av boken ser du Scooby och hans vän Shaggy, och något mer – vad är det för
figur? Vad tror du att monstret tänker göra och varför?
Läs texten på baksidan av boken. Ett monster som förstör snöslott alltså, men varför gör
monstret det, tror du? I bilen ser du Scooby och hans vänner Velma, Daphne, Fred och
Shaggy. De ser uppspelta och glada ut – vart tror du att de är på väg?

Medan du läser
Sidan 2
Mysteriebilen kallas vännernas bil, vet du varför? Om inte, varför tror du att den heter så?
Vad tror du att de har i bilen?
Har du varit på hotell någon gång? Hur såg det ut där? Fanns det varm choklad och kakor?
Sidan 3–4
Hotell-nycklar kan se olika ut – har du sett nycklar som ser ut på något annat sätt än de
vanligaste (som är i metall med olika piggar på)? Hur såg de i så fall ut?
Vad tror du att det är, som kokar i grytan på spisen?
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Sidan 5–6
Kan hundar åka skridskor, tror du? Skulle de i så fall lyckas bäst med två eller fyra
skridskor på tassarna?
Sidan 7–8
En snöslottstävling – hur går en sådan till? Vilka är reglerna, tror du? Vilket av slotten på
bilden skulle du rösta på?
"Rmm?", säger Scooby. Vad betyder det, tänker du?
Varför vill någon förstöra snöslotten, tror du? Och varför tror vissa att det är ett
snömonster?
Sidan 9–10
Hur tror du att vännerna kan hjälpa till?
Ser du att det är en snabbmats-restaurang? Hur kan man se det?
Sidan 11
Rum nummer 7 och 9 ligger bredvid varandra – var är rum nummer 8, tror du, och varför
ligger det inte mellan 7 och 9?
Scooby och Shaggy har beställt en massa godsaker till sitt rum – hur mycket skulle du orka
äta av allt det där? Vad skulle du ta först? Är det något du saknar, som du hade beställt om
du bott på hotell?
Sidan 12–14
Varför är ett snöslott fortfarande helt – har den skyldige missat ett slott eller blev hen
skrämd av något så att hen inte hann förstöra alla slott, eller vad tänker du om det?
Tror du att Scoobys och Shaggys nya slott får stå kvar nu? Varför bygger de ett större slott,
tror du?
Sidan 15–18
Sam ropade att snömonstret varit framme och förstört slotten igen, men ett slott var
fortfarande helt. Samma slott som stod kvar efter förra attacken. Vem tror du har byggt det
slottet och vilken byggnad föreställer det? Kan det spela någon roll hur slotten ser ut – får
det finaste vara kvar eller beror det på något annat, tror du?
Sidan 19–20
”Fuskpäls,” säger Velma. Vad betyder det? Vad tänker Fred att de ska göra, tror du?
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Sidan 21–22
Vad är det för dräkter vännerna och Scooby har på sig och varför har de sådana, tror du?
Kommer de att få syn på Snömonstret, tror du?
Sidan 23–26
Varför heter det band-traktor? Vad är det Scooby skjuter med? Är snömonstret rädd för
snö, tror du?
Sidan 27–28
Monstret var inget snömonster – det var Sam! Var känner du igen honom ifrån?
Sidan 29
Vad menar Sam med det han säger? På vilket sätt förklarar han varför han förstörde
snöslotten? Vad hade du gjort om du deltog i en tävling och märkte att de andra som
tävlade var mycket bättre än du? (Gett upp, fuskat, kämpat på, tagit hjälp, annat?) Varför?
Sidan 30
Som straff för det Sam gjort blev han avvisad av hotellets ägare, vad tänker du om det? Var
det rättvist, tycker du?
Sidan 31
Vad tycker du om Scoobys och Shaggys snöslott? Vad hade du byggt för slags slott om du
varit med och tävlat? Vem hade du velat bygga tillsammans med om du fick välja helt fritt?

Efter läsningen
Vad tyckte du om boken? Vad var bäst, tyckte du? Varför? Var det något du tyckte var
konstigt, något du inte förstod? Blev du sugen på att läsa fler böcker om Scooby Doo och
hans vänner? Har du sett någon film med dem tidigare? Vad handlade den i så fall om?
*
Vems spår är det du ser längst ner på varje sida, där sidans nummer står? Har du tänkt på
att för att lösa mysterier följer man ofta spår? Är spår alltid avtryck av någons fötter eller
kan det vara något annat? I så fall – vad kan det vara mer?
*
Vad för slags verktyg tror du att man behöver när man bygger snöslott? (Eller behövs det
inga?) Gör en ritning på ett snöslott du skulle bygga och skriv vilka verktyg du eventuellt
skulle behöva för att skapa ditt slott. Arbeta tillsammans med en kompis om du vill.
*
Visste du att det finns ett hotell i Sverige, som är byggt helt av is? Ishotellet ligger i den lilla
byn Jukkasjärvi ett par mil öster om Kiruna i Norrbotten. Varje år byggs ett nytt hotell upp.
Ett 40-tal olika konstnärer samlas och skapar de olika rummen av is och snö. Man behöver
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inte vara en känd konstnär för att få delta utan man behöver bara ha en spännande idé om
vad för slags rum man vill bygga. Har du några idéer? Rita ett is-rum så som du skulle
bygga det!
Ta sen gärna en titt på ishotellet, eller ICEHOTEL som det heter, genom att besöka
hemsidan https://www.icehotel.com/sv/
*
Känner du till myten om Snömannen? Varelsen kallas också Yeti. Det är en ap- eller björnliknande varelse som bor i Himalaya (en bergskedja i Asien). Enligt myten är snömannen
ett stort hårigt djur som oftast bara visar sig på natten. Snömannen kan vissla och morra,
men inte tala. Varelsen sägs vara så stark att den kan slå ihjäl en människa med ett enda
slag. Ingen vet säkert om varelsen finns, eller har funnits, eller om det bara är påhittade
historier.
Hitta på en egen mystisk varelse och se om du kan lura någon att din historia är sann. Glöm
inte berätta sanningen efteråt, så att dina vänner inte blir rädda på riktigt, om det är en
otäck varelse du hittat på.
*
Tycker du om att lösa mysterier? Eller kanske att skapa dem? Vad behöver man ha för att
kunna lösa mysterier, tänker du? Försök skriva ett eget mysterium och utmana sedan en
kompis att lösa det! Skriv och rita ledtrådar till.
*
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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