Läsnyckel
Glimma: Spelet
av Marie Helleday Ekwurtzel
Illustratör: Lena Furberg
Tredje fristående boken om hästtjejen Lilly och hennes kompis Stina. Tillsammans med
ridskolekompisen Simon får de möjlighet att delta i ett riddarspel. Spännande bara det –
men än mer spännande blir det när allt inte verkar stå riktigt rätt till på platsen för spelet ...

Innan du läser
Titta på omslaget och läs titel och baksidestext. Vad ser du? Vilken miljö utspelar sig boken
i? Vad tittar Glimma mot på baksidesbilden?
Vad är ett medeltidsspel?
Har du läst de andra böckerna så vet du att Lilly är bästis med Stina och lite kär i kompisen
Simon – därför känns det extra jobbigt att känna sig utanför. Vad önskar du att skulle göra
när du känner dig utanför?
Läs igenom kapitelrubrikerna och se om det ger dig några ledtrådar till handlingen.

Medan du läser
Ofta är övningarna nedan lämpligast för samtal i par eller grupp. Vill man hellre läsa boken
i ett flöde går många av övningarna lika bra att göra när boken lästs klart.
Lite smörj
Vad brukar ingå i en hästskötares uppgifter? Varför vill Lilly, Stina och Simon gärna vara
skötare?
Simon verkar vara ganska glad av sig – på vilka sätt märker man det?
Har du längtat och sett fram emot något på samma sätt som Lilly, Stina och Simon längtar
efter ridlägret?
Kajsa vill gärna ha en hund i stallet och det är många som önskar sig en hund. Men först och
främst måste man ju fundera på att en hund verkligen får det bra hos en: att man har tid
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med den, kan sysselsätta den och att den inte behöver vara ensam så mycket. Men varför är
det bra att också fundera över ras och inte bara välja den man tycker är sötast eller coolast?
Vilken ras skulle passa dig?
Vilken chans!
Hade du valt att hellre vara med på hela ridlägret än deltagit i medeltidsspelet?
För farligt?
Tycker du Lillys pappa är en ”glädjedödare” eller vore kanske det bästa för Glimma att
stanna hemma?
Vad tror du Lillys mamma oroar sig för ska kunna hända?
Som polishästar
Vilken del av miljöträningen tycker du verkar roligast?
Är Lilly mest svartsjuk på Stina eller Simon tror du?
Gården vid havet
Lillys pappa är ju veterinär och han varnar Kajsa för att köpa hund av folk som bara vill
tjäna pengar. Vad är det som kan vara dumt med det? Hur ska man veta att man köper
hund av en seriös person?
Barnen tycker borgen är ”cool” och Lilly fantiserar om hur livet kunde vara där för några
hundra år sedan. Försök ta reda på vilka som bodde i borgarna och vad de användes till.
Kan det finnas någon anledning till att den ligger nära havet?
Stämningen mellan Barbro och Frans verkar lite konstig – varför tror du?
Älgen
Vad tänker du om beskrivningen av barnens besök hos Barbro? Kan du föreställa dig
ungefär hur det ser ut på gården?
Vad tror du Glimma lyssnar efter? Vad kan finnas i den gamla sjöboden?
En kär riddare
Tycker du Stina och Simon är taskiga eller borde gjort på något annat sätt? Kan Lilly göra
något annorlunda?
Rita en bild – eller skapa ett foto – som du tänker dig att en scen ur riddarspelet som ska
sättas upp skulle kunna se ut.
Silverkronan
Tycker du man borde kontaktat polisen med detsamma som skådespelaren vill eller hellre
vänta och leta lite mer som Barbro menar?
Liga i farten
Simon och Stina tänker mest på silverkronan medan Lilly mest oroar sig över Glimma och
bron. Vems oro väger tyngst? Kan man mäta det?
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Tror du Barbro kontaktar polisen nu när hon hört barnens teori om en liga?
Vid fiskeboden
Vem misstänker du mannen är som barnen ser/hör vid fiskeboden?
Finns det något i barnens plan efter Lillys missöde som oroar dig?
Varför är det barnen upptäcker i fiskeboden ett brott?
I högsta hugg
Vad tror du hänt Simon och Stina?
Varför har Frans begått brottet tror du?
Jakten
Har du precis som Lilly svimmat någon gång? Berätta om hur det kändes eller lyssna på
någon annan som kan berätta om när de svimmade. Vad händer när man svimmar? Hur ska
man hjälpa en person som svimmat?
Spela tillsammans med en kompis upp det telefonsamtal Stina ringer till 112. Vad berättar
Stina för larmoperatören och vilka frågor ställer larmoperatören till Stina?
Hjärnan
Skriv en text ur Stinas perspektiv från det ögonblick Max ber henne visa vägen till
fiskeboden tills det ögonblick de kommer rusande tillbaka till gårdsplanen. Vad har de sett?
Vad har de pratat om? Vad har de känt?
Ett problem har löst sig: Glimma klarade bron! Men riddarspelet kanske inte blir av efter
vad som hänt med Barbro och med silverkronan – hur kan man lösa de problemen?
Spel på nätet
Barnen har haft minst sagt spännande dagar på gården vid havet men Lillys dag hemma är
fylld av både glädje och sorg. Gör en liten lista över sorgliga och glada händelser och vilken
händelse du tror är viktigast för Lilly.
Showtime
Har du deltagit i någon uppvisning någon gång? Tyckte du i så fall det var lika kul som Lilly
gör? Lilly är lycklig över att delta tillsammans med sina kompisar – vad är bland det
roligaste du gjort med dina kompisar?
Vad tror du Kajsa tänker om allt det som hänt? Vad tror du det är för valp hon skaffat?
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Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken? Berätta om din minnesbild!
Vad var mest spännande i boken? Varför? Vad tyckte du bäst om i boken? Är där något du
inte tyckte om eller undrar över?
Vilken sorts berättelse tycker du Glimma: Spelet är? En deckare eller en hästbok? Eller är
det mest en bok om kompisar och kärlek? När gissade du vem som var skyldig till brottet –
vilka ledtrådar fanns?
*
Ovan finns en fråga kring varför det barnen hittar i fiskeboden är ett brott. Ta reda på mer
fakta om brottet: hur vanligt är det, vad gör man för att stoppa det osv? Vilket straff kan
brottet ge?
Fundera också på om brottslingarna i boken begår några fler brott? Vilka straff kan de
brotten ge?
*
Ridsport och hästhållning är stort! Ta reda på fakta om ridsport: Hur många i Sverige är t
ex med i en ridklubb, vilka stora tävlingar finns det i Sverige, hur stor publik-sport är det,
vilka tävlingsgrenar finns det och så vidare. Vilken tävlingsgren skulle du tycka det var
roligast att titta på?
Hur många hästar finns det i Sverige? Vad används de till?
Precis som Kajsa har svårt att välja hundras finns det en väldig massa olika slags hästraser.
Lilly, Stina och Simon rider till exempel på olika sorters hästar – vad är skillnaden mellan
deras hästar?
Kolla upp lite olika hästraser du tycker verkar intressanta och berätta vad du tycker är
spännande med just den rasen.
Tips: Du kan till exempel leta information på Svenska Ridsportförbundets hemsida eller
googla Hns (Hästnäringens nationella stiftelse) – eller be skolbibliotekarien om hjälp.
*
Glimma är ju lite av en hjälte i den här berättelsen och det finns faktiskt flera exempel i
verkligheten på hästar som blivit hjältar. Vilka var till exempel hästarna Bukefalos, Red
Rum, Trigger (http://welshcob.bloggplatsen.se/2011/01/20/4410793-hasten-trigger-enfilmstjarna/), Brandklipparen och Tchiffelys Mancha och Gato? Eller vad var egentligen
Ponnyexpressen?
Sedan finns det ju också en massa hjältehästar i myter och sagor: Sleipner, Rimfaxe och
Skinfaxe, Pegasus, Bäckahästen och Kentaurer…
*
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.
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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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