Flickan med skäran
Författare
”Jag har ingenting alls här i världen, sa Noora. Men månen har jag i alla fall. ” När Noora en
dag lyssnar till de andra flickornas drömmar om fina giftermål vill hon också dela med sig
av en egen dröm men de andra flickorna hånar henne bara. En rövare tjuvlyssnar på
Nooras berättelse och gör upp en ondskefull plan. Hur ska Noora kunna rädda sig och vem
kan hjälpa henne?

Innan du läser
Titta på omslaget och beskriv vad du ser. Läs titeln. Vad är en skära? Har du hört ordet
månskära någon gång? Hur ser en sådan ut?
Läs baksidestexten. Har du någon gång känt dig väldigt ensam? Vad ger dig tröst när du
känner dig ensam? Hur kommer det gå för Noora tror du?

Medan du läser
Vad tror du Noora känner när hon tittar på månen? Varför ger det henne tröst?
Hur ser ett hår ”fyllt av lysande stjärnor” ut? Gör gärna en teckning! Vad tror du drömmen
betyder?
Är Noora rik eller fattig? Vilka ”bevis” finns i texten för det ena eller andra?
Varför fantiserar flickorna om sina bröllop? Varför pratar de om sina morbröder?
Varför skulle ingen vilja gifta sig med Noora för att hon inte har familj? Vad fantiserar du
om när du tänker på framtiden? När du tänker på din framtid är det då viktigt med
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giftermål? Hur tycker du man bäst väljer make/maka? Hur har flickorna i berättelsen valt
makar?
Varför vill rövaren röva bort Noora tror du?
Vad tror du flickorna tänker när rövaren dyker upp i byn?
Varför tackar Noora ja? Hur skulle du tänkt i Nooras situation?
”Är den här flickan till mig?” frågar gumman. Vad menar hon med det? Hur tycker du
gumman verkar vara?
Vad tror du Noora tänker när hon ser sitt nya hem?
Vad använder man en mortel och en mortelstöt till? Om du inte vad det är så kolla bilder på
internet! Du kan samtidigt passa på att kolla vad en ”kvarnsten” är!
Vad tror du det är som får Noora att drämma till med mortel-stöten?
Vad hade hänt om det varit Noora som suttit där tror du?
Hur reagerar rövaren tror du?
Vad tror du Noora känner efter det som hänt?
Vad kunde hänt om Noora inte hade låtsats sova?
Hade det kunnat sluta på något annat sätt för Harb?
Vad var det Noora ”önskade” och ”behövde” tror du?

Efter läsningen
Vilken del av sagan tyckte du bäst om? Diskutera och jämför med andra.
Tycker du sagan har en passande titel? Vad skulle du döpa om den till ifall du skulle hitta
på ett nytt namn?
Beskriv karaktärerna som finns med i sagan. Vilka egenskaper har Noora, de två flickorna i
byn, rövaren och gumman? Vilken roll har månen?
Vad skulle hänt om Noora blivit kvar i grottan i flera månader? Hur hade hennes dagar sett
ut? Vad hade hon tänkt?
Vem hjälper Noora?
I många sagor får hjältinnan problem. Både Snövit och Törnrosa slutar lyckligt men på
vilket sätt skiljer sig upplösningen i dem från denna sagan? Skulle du vilja vara mer som
Snövit och Törnrosa eller mer som Noora om du hamnade i knipa?
Tycker du sagan slutade bra? Är du nöjd med hur Noora gjorde sig av med gumman, Harb
och de andra rövarna? Hade det funnits något annat sätt för Noora att lösa situationen?
*
Tänk dig Noora cirka 10 år senare… Skriv en berättelse om vad Noora valt att göra med sitt
liv. Var bor hon? Vad gör hon?
*
Vad vet du om folksagor? Vad är en folksaga? Finns det särskilda mönster i folksagor?
Varför har man berättat folksagor genom tiderna? Vilka sagor har du hört som liten? Vem
berättade dem för dig?
Välj en folksaga (gärna från ditt hemland) och återberätta den för dina klasskamrater.
*
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Vad säger svensk lag om giftermål? Får man gifta sig med vem man vill? Hur gammal måste
man vara? Får man tvinga någon att gifta sig?

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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