
	
	
	

Ett	arbetsmaterial	från	Hegas.		

Läsnyckel	
	

Inget	stoppar	oss	
Författare:	Leif	Jacobsen	
Illustratör:	Jimmy	Wallin	
	
Inget	stoppar	oss	är	del	 fem	i	serien	om	kompisarna	Fille,	Sacke,	 Ibra,	Maja	och	Tore	som	
tillsammans	bildat	klubben	BMX	Gripen.	Alla	böckerna	kan	läsas	fristående.		
	
Boken	 ligger	på	nivå	 tre	 av	 fem	på	Hegas	 lättlästskala.	Det	 innebär	 ett	 enkelt	 språk	 som	
ligger	ganska	nära	talspråket.	Den	passar	bra	för	den	sportintresserade	som	är	nio	år,	eller	
äldre,	och	som	vill	ha	en	spännande,	lättläst	berättelse.			
	

Innan	du	läser	
	
Titta	på	bokens	framsida.	Vad	tror	du	att	den	här	boken	handlar	om?	Slå	upp	nästa	sida,	så	
får	du	se	en	bild	på	personerna	som	boken	handlar	om.	Kan	du	se	vilka	av	dem	som	är	med	
på	 bokens	 framsida?	 Finns	 det	 någon	 annan	 person	 med	 på	 framsidan	 förutom	
huvudpersonerna?	Kan	du	gissa	vad	som	händer	på	omslagsbilden?	
	
Har	du	läst	någon	av	de	tidigare	böckerna	i	serien	BMX	Gripen?	Vad	är	en	BMX	för	något?	
Vad	skiljer	den	från	en	vanlig	cykel?	Om	du	inte	vet,	ta	gärna	reda	på	det	innan	läsningen!		
	
Vet	du	något	 om	bokens	 författare?	Titta	 gärna	på	 sidan	86	 i	 boken,	 där	 författaren	Leif	
Jacobsson	 berättar	 lite	 om	 sig	 själv	 och	 om	 hur	 han	 fick	 idén	 till	 att	 skriva	 den	 här	
berättelsen.	
	

Medan	du	läser	
	

Kapitel	1	

	

• Bläddra	tillbaka	till	sidan	i	början	av	boken,	där	du	kan	se	bilder	och	namn	på	alla	
kompisarna	 som	 är	 med	 i	 BMX	 Gripen.	 Där	 finns	 också	 en	 karta.	 Den	 kartan	
föreställer	stigen	där	kompisgänget	är	nu.		Nu	kanske	du	kan	förstå	vad	kompisarna	
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vill	använda	stigen	till!	Vad	tror	du	att	det	är,	som	gör	 just	den	här	skogsstigen	så	
bra?		

• Varför	tror	du	att	Sacke	kallar	Tore	för	”Harry	Potter”?	Maja	tycker	inte	om	att	han	
säger	 så.	Varför	gör	hon	 inte	det,	 tror	du?	Hur	kan	det	komma	sig	att	 vissa	kallar	
andra	 för	 något	 speciellt	 smeknamn	 eller	 öknamn?	 Vad	 är	 skillnaden	 mellan	
smeknamn	och	öknamn?	

• Vad	menas	med	att	”trekka?”	
• Hur	menar	Sacke	när	han	säger	att	sträckan	efter	bron	”ägde	extra	mycket”?	

	

Kapitel	2	
	

• Vad	menas	med	ordet	suppleant?	Ta	reda	på	det,	om	du	inte	vet!		

• Vad	har	hänt	med	Ibras	syskon?	Vad	tror	du	att	de	gjorde	på	havet,	när	Ibras	syster	
”försvann”?	På	vilket	sätt	kan	hon	ha	försvunnit,	tänker	du?		

	

Kapitel	3	
	

• Vad	 gör	 kompisarna	 på	 golfbanan?	 Hur	 ska	 de	 tjäna	 pengar	 där,	 tror	 du?	 Hur	
kommer	det	sig	att	det	ligger	så	många	bollar	kvarlämnade	utanför	banan?	

• ”Det	 var	 aldrig	bra	 att	 kaxa	 emot	killar	 som	var	 äldre.	 Speciellt	 inte	om	de	 såg	ut	
som	de	här	två…	tänker	Sacke.”	Vad	menar	han	med	det?	Vad	är	det,	i	beskrivningen	
av	killarna,	som	gör	att	de	verkar	hotfulla	eller	farliga?	

• De	stora	killarna	cyklar	åt	var	sitt	håll,	när	de	ska	följa	efter	Sacke	på	banan.	Vad	är	
deras	plan,	tror	du?	Vad	tänker	Maja	och	Ibra	göra?	Är	det	modigt	gjort	av	dem,	eller	
kanske	 dumt,	 tycker	 du?	 Hade	 du	 vågat	 göra	 likadant?	 Varför/varför	 inte?	
Diskutera!	

• ”Mjölksyran	brände	i	låren	på	Maja…”	hur	känns	det	då,	tror	du?	Har	du	upplevt	den	
känslan	någon	gång?	

• Ibra	visste	allt	om	skurkar!	Hur	då,	tror	du?	Vad	har	han	mött	för	skurkar	i	sitt	liv?	
Tror	 du	 att	 Ibra	 tyckte	 att	 de	 här	 skurkarna	 var	 lika	 hemska,	 som	 de	 han	 mött	
tidigare?	

• Nu	får	vi	veta	varför	Fille	varit	så	ledsen.	Vad	händer	i	hans	liv?		
• Ibra	är	den	enda	som	kan	säga	något	uppmuntrande.	Inte	så	konstigt	med	tanke	på	

vad	som	hänt	i	Ibras	familj,	tänker	Sacke.	Vad	tror	du	att	Sacke	syftar	på	då?	

	

Efter	läsningen	
	
Vet	 du	 vad	 BMX-tricks	 som	whip,	 no-hander	 och	 speed-wheeling	 innebär?	 Hur	 gör	 man	
dem?	Hur	kör	man	i	de	två	cykelgrenarna	trial	och	freestyle?	Är	det	svårt,	tror	du?	Verkar	
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det	kul?	Kolla	gärna	upp	hur	man	gör	tricksen,	t	ex	genom	att	söka	efter	filmer	om	BMX	på	
YouTube,	eller	genom	att	låna	en	bok	om	BMX	på	biblioteket!	
Vill	du	lära	dig	mer	om	BMX?	Blir	du	sugen	på	att	köra	BMX	eller	kanske	gå	med	i	en	klubb	
och	tävla?	Titta	in	på	sidan	www.bmxsweden.se	så	kan	du	se	var	din	närmaste	klubb	finns.	
Söker	 du	 på	 ”BMX	 Sweden”	 på	 Youtube	 så	 får	 du	 se	 filmer	 på	 svåra	 trick	 och	 filmade	
tävlingar!	
	
Kan	du	något	om	golf?	Har	du	 spelat	 golf	 någon	gång?	 I	 texten	 finns	många	knepiga	ord	
som	har	med	golf	att	göra.	Försök	att	gissa,	eller	berätta,	om	du	vet	vad	orden	betyder!	Sök	
rätt	på	orden	i	efterhand	och	kolla	upp	om	du	hade	rätt!	

- Green	
- Utslag	
- Hook		
- Slice	
- Driver	
- Tee	

	
Ibra	har	kommit	till	Sverige	som	flykting	från	Syrien,	och	förlorat	sin	lillasyster	på	vägen.		
Vilka	risker	tror	du	att	det	finns	på	en	sådan	resa,	som	Ibra	och	hans	familj	har	gjort	när	de	
flydde	 från	sitt	 land?	Varför	väljer	 så	många	att	göra	den	 långa,	 farliga	 resan	över	havet,	
tror	du?	Diskutera	i	grupp	eller	helklass,	och	ta	gärna	reda	på	hur	många	människor	som	
varje	år	flyr	från	sitt	hemland.	På	sidan:	
https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-varlden/	 kan	 du	 hitta	
fakta	 om	 hur	 många	 flyktingar	 det	 finns	 i	 världen	 och	 vilka	 orsaker	 som	 kan	 göra	 att	
människor	lämnar	sitt	hemland.		
	
Fille	verkar	inte	vara	sig	själv	i	boken.	Han	är	ledsen	över	något.	Längre	fram	i	boken	får	vi	
reda	på	att	hans	mamma	och	pappa	ska	skilja	sig.	Vad	kan	det	vara	med	en	skilsmässa	som	
Fille	blir	ledsen	över?	Vad	innebär	det	för	barn	i	en	familj	där	föräldrarna	skiljer	sig?	Finns	
det	något	som	kan	bli	bättre	av	en	skilsmässa,	 tänker	du?	Vad	tror	du	kommer	att	hända	
härnäst	i	Filles	familj?	Hur	kommer	hans	liv	att	se	ut	om	ett	halvår?	Fundera,	och	diskutera	
tillsammans	med	en	kompis.	
	
Har	 din	 klass,	 eller	 kanske	 din	 idrottsklubb,	 samlat	 in	 pengar	 till	 något	 någon	 gång?	 På	
vilka	sätt	kan	man	snabbt	få	ihop	pengar?	Om	ni	har	gjort	det	–	hur	gjorde	ni,	för	att	få	in	
pengarna	som	behövdes?	Till	vad	behövde	ni	pengarna?	Hur	mycket	lyckades	ni	samla	in?	
Var	det	lätt	eller	svårt?	Tråkigt	eller	roligt?	Berätta!		
	
Tyckte	du	om	den	här	boken?	Vad	tyckte	du	bäst	om	i	boken?	Finns	det	något	i	boken	som	
du	 skulle	 vilja	 läsa	mer	om	eller	 veta	hur	det	 gick	 sedan?	Det	 finns	 flera	böcker	 i	 serien	
BMX	Gripen!	Kommer	du	att	läsa	någon	mer?	Varför/varför	inte?		
	
Du	vet	väl	att	du	kan	maila	 författaren	på	bmxgripen@leifjacobsen.se	och	berätta	vad	du	
tyckte	 om	 hans	 bok!	 Där	 kanske	 du	 också	 kan	 föreslå	 vad	 du	 tycker	 att	 nästa	 bok	 ska	
handla	om!		
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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!	


