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Eskil och Tova har startat en rymdklubb tillsammans. De är sugna på nya uppdrag men
måste istället åka iväg på en vuxenfest. Fast uppdragen kan dyka upp på oväntade ställen!
Monster på Mars är andra delen i serien Rymdklubben E.T, den kan läsas fristående.

Innan du läser
Beskriv vad du ser på omslaget. Vad är det som händer? Har du läst första boken? Då vet du
nog vilka två av barnen är men vem kan den tredje personen vara? Vad har katten råkat ut
för tror du? Läs bokens titel – tycker du monstret ser otäckt ut? Läs baksidestexten – tror
du de lyckas med sitt nya uppdrag? Vad vet du om rymden och Mars?

Medan du läser
Varför heter deras rymdklubb E.T tror du?
1.
Har du någon favorit-fantasilek? Leker du den själv eller med någon kompis?
Varför tror du Eskil tycker att det är tråkigt att åka iväg på festen?
Hur ser en röd katt ut? Kolla bilder på internet! Tror du katten kommer spela någon roll i
berättelsen?
Varför kallas Mars för den röda planeten? (PS: Svaret finns i slutet av boken…)
2.
Hur gammal tror du att Gry är ungefär? Varför blir katten så rädd tror du?
Har du något bra förslag för hur de ska kunna hitta och fånga in Tuss?
3.
I vilka länder talar man arabiska?
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Om någon frågar var du kommer från, vad svarar du då? Varför? Hur viktig är platsen där
du bor nu för dig? Vad är egentligen hemma? Kan man säga att hemma är den plats man är
född på eller är det den plats där man vuxit upp?
Vad tror du hände med Tuss efter att han sprang hemifrån? Hur hamnade han uppe i
byggnadsställningen?
Hur tror du räddningen av Tuss kommer gå till?
4.
Hur tror du att du skulle reagerat om du var Minna som lyssnade till Tovas och Eskils idé?
Hur tror du de kan få användning av sina ”vapen”?
I den romerska mytologin hette krigsguden Mars – ta reda på vad krigsguden hette i
grekisk mytologi.
Varför har krigsguden Mars söner fått så konstiga namn tror du?
5.
Vad är det som händer när ”monstret” anfaller tror du?
Hade du vågat gå upp dit? Vad tror du barnens föräldrar hade sagt om de hade vetat var
barnen var?
6.
Tycker du Minna gör rätt i att vara lite sträng mot Gry?
Tycker du man kan/får fråga någon om den personen är adopterad? Vad händer om den
personen inte vill svara på frågan? Hur personliga frågor får man ställa?
Vilket språk skulle du vilja lära dig?

Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken?
Vad tyckte du bäst om i boken? Är där något du inte tyckte om eller undrar över?
Vad kunde du känna igen dig i?
Lärde du dig något nytt? Vet du någonting nu som du inte visste innan du läste boken?
På vilka sätt är Eskil och Tova lika och på vilka sätt är de olika? Vilken karaktär (person) i
boken tycker du bäst/sämst om?
*
Eskil kan mycket om rymden som han gärna berättar om för Tova och Minna. Skulle du
också – som Eskil, Tova och Minna – kunna resa i fantasin till Mars, Saturnus och de andra
planeterna? Vad finns det för platser runt omkring där du bor som i fantasin skulle kunna
vara planeterna?
*
Kolla i boken efter varje gång Tova säger ”knix”. ”Översätt” med en ny replik (= vad någon
svarar eller säger i en boktext eller på teatern) med vad du tänker dig att Tovas knix kan
betyda.
*
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Hitta på ett eget läskigt rymdmonster! Beskriv på vilket sätt det är farligt och på vilken
planet det finns. Gör bilder med text som beskriver ditt monster.
*
”Jalla, jalla”, säger Minna när hon vill att de andra ska skynda sig. Finns det några
ord/meningar du skulle vilja lära dig på arabiska? Om du talar arabiska: vilka arabiska
ord/meningar skulle du tycka det var bra att lära ut?
*
Tänk om vi kunde skicka ett paket ut i rymden! Vad skulle ett sådant paket innehålla? Finns
det något föremål du skulle vilja visa en rymdvarelse? Skriv ett meddelande till en varelse
från en annan planet. Beskriv hemplaneten jorden och dig själv – vad ska vi berätta om
jorden och om oss som en rymdvarelse skulle behöva veta?
*
Ordna rymdfest! Klä ut dig till en utomjording eller rymdresenär! Vad äter man på en
rymdfest? Meteoritregn kanske? (Popcorn) Raketbränsle? (Saft) Galax-is? (Glass).
Dekorera rummet med stjärnor, planeter, rymdraket mm. Lek ”Raketen”, ordna
rymdfrågesport och gör rymdpyssel (tillverka till exempel utomjordingar).

*
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!

Ett arbetsmaterial från Hegas.

