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»Den här boken fyller upp ett 

stort tomrum i svensk litteratur 
och kommer att rädda liv.«  

Saga Becker

Lärarhandledning
Titel: Brorsan är kung!
Författare: Jenny Jägerfeld

Rekommenderas för åk 3-6



INTRODUKTION 
BERÄTTELSEN
Brorsan är kung! är berättelsen om 11-åriga Måns som åker till Malmö 
över sommarlovet. Där träffar han Mikkel och de blir vänner. I Malmö 
kan Måns vara sig själv för där är det ingen som känner honom och vet 
om att det står ’flicka’ i hans pass. Bokens centrala teman behandlar kön, 
könsidentitet och att få vara sig själv. Samtidigt handlar den om vänskap, 
mod och om normer i samhället.

Centralt för kursplanen för svenska åk 4-6 är bland annat att eleven ska 
ges möjlighet att förstå budskap, innehåll och struktur i texter samt läsa 
berättelser som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Minst lika viktigt som kursplanen är elevernas egen läslust, upplevelser 
och tolkningar av berättelsens budskap.

I handledningen hittar du tips på konkreta övningar. De delas in i vad du 
kan göra före, under och efter läsningen.  

OM FÖRFATTAREN 
Jenny Jägerfeld, född 1974, är psykolog och författare. Hon debuterade 
2006 med Hål i huvudet och vann Augustpriset 2010 för Här ligger jag och 
blöder, som även nominerades till Slangbellan. Sedan dess har hon givit 
ut flera hyllade barnböcker för mellanåldern: Brorsan är kung!, Comedy 
Queen (Augustprisnominerad 2018 samt Barnradions bokpris) och Mitt 
storslagna liv (Augustprisnominerad 2019). 

Jenny Jägerfeld hörs ofta i radio och tv, hon skriver för Svenska Dagbladet 
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och SvD Junior. Ett hundratal frågor från den populära SvD-spalten ”Fråga 
Jenny” sammanställdes 2019 i boken Fråga Jenny! Om kroppen, själen och 
allt runtomkring.

I sina böcker vågar Jenny Jägerfeld ta sig an de stora och svåra existentiella 
frågorna. Med djup respekt för läsaren – och ämnet – gestaltar hon psy-
kisk ohälsa, adhd, barnfattigdom, könsidentitet, självmord och utanför-
skap. I samtliga skildringar spelar också humorn en stor och förlösande roll.

JOBBA VIDARE MED BOKEN 
FÖRE LÄSNINGEN
Före läsningen kan ni enskilt eller tillsammans i klassen reflektera och 
fundera kring den kommande läsningen.

• Titta på bokens omslag och läs titeln. Vad tror eleverna att boken 
kommer handla om? Be dem motivera sina svar.

• Presentera författaren för klassen. 
• Låt eleverna enskilt skriva ner vad de tror att boken kommer att 

handla om. När ni har läst klart boken får eleverna skriva vad  
boken handlade om. Då får de också se om de gissade rätt. 

Förbered läsningen inför varje kapitel genom att gå igenom svåra ord och 
uttryck. De står listade under respektive kapitel.   

Ett centralt tema i boken är trans, könsidentitet och rätten att få vara sig 
själv. Boken innehåller olika aspekter av könsidentitet och att bryta mot 
normer. Under läsningens gång kan det uppstå frågor som rör kön och 
könsidentitet. För dig som är lärare kan det inför läsningen vara till hjälp 
att ta reda på information om olika centrala begrepp och unga transperso-
ners livsvillkor. Användbara hemsidor och litteratur är: 

• Rfsl.se
• Transformering.se
• Transammans.se
• Edward Summanen och Tom Summanen Trans, kön och identitet 

– att arbeta inkluderande i fk-6

UNDER LÄSNINGEN
Under läsningen kan ni arbeta tillsammans, i smågrupper eller enskilt. Du 
som pedagog kan använda de metoder och tillvägagångssätt som passar 
dig och klassen bäst. Att diskutera innehållet och budskapet tillsammans 
är något som kan föra läsningen framåt och väcka både nyfikenhet och 
nya reflektioner. Ett tips för att skapa en mer respektfull samtalston inför 
ämnet om trans, kön och könsidentitet är att du som pedagog undviker 
att prata om transpersoner som ”dom” eftersom det uttrycker att det inte 
skulle finnas någon transperson i rummet. Säg istället ”om man är trans-
person” eller något liknande. Det skapar en öppenhet och kan underlätta 
för elever som funderar över sin könsidentitet att våga ta upp det. Värt att 
minnas är att det aldrig går att se någons könsidentitet och att många barn 
har erfarenhet att bryta mot normer kring kön utan att vara trans.  

De flesta kapitel innehåller ord eller uttryck som kan vara nya för eleverna. 
För att öka ordförståelsen kan du till exempel 

• Ge eleverna i uppgift att använda orden eller uttrycken i egna  
påhittade meningar. 

• Be eleverna att slå upp orden och förklara för varandra i smågrupper 
eller helklass vad de betyder. 



EFTER LÄSNINGEN
Du kan låta eleverna skriva ett brev till någon av personerna i berättelsen. 

Du kan tillsammans med eleverna (anpassa efter ålder och grupp) inspek-
tera er skola och till exempel granska om alla oavsett könstillhörighet ha 
möjlighet att gå på toaletten eller byta om till gymnastiken. 

Tillsammans kan ni arbeta vidare med teman som berör normer, kön eller 
hbtq-frågor. Det kan ni göra i bland annat ämnet svenska, historia eller 
samhällskunskap. Ni kan också arbeta ämnesintegrerat. Ni kan till exempel 
arbeta vidare med

• Begrepp som rör normer och hbtq-personer. Låt eleverna i lagom 
takt lära sig olika begrepp som exempelvis hen eller könsidentitet. 
Arbeta med orden och dess betydelse. 

• Normer kopplade till reklam, filmer, kläder eller leksaker där det 
förväntas att flickor ska vara på ett sätt och pojkar på ett annat. 

• Att läsa nyheter som berör hbtq-personers livssituation och koppla 
det till alla människors lika värde. 

Låt eleverna illustrera något avsnitt ur berättelsen. 

Inför varje kapitel kan ni tillsammans fundera över vad kapitelrubriken 
betyder och vad ni tror att kapitlet ska handla om. Efter kapitlet kan ni 
sammanfatta innehållet muntligt eller skriftligt. Ni kan också rita bilder 
eller dramatisera avsnitt.

Variera gärna mellan högläsning och tyst läsning. Du kan antingen hög-
läsa ett helt kapitel eller bara några rader innan eleverna får läsa vidare 
själva. 

Läser ni tillsammans kan du som pedagog stanna upp vid olika tillfällen 
och tillsammans reflektera kring innehållet eller budskapet. 

Till varje kapitel finns Läsförståelse som eleverna kan svara på. Du kan 
antingen låta dem svara på alla eller välja ut frågor till varje kapitel. Inläs-
ningsfrågorna är indelade enligt: 

• På raderna – svaret står i texten.
• Mellan raderna – dra egna slutsatser och läsa mellan raderna.
• Bortom raderna – reflektioner över texten och att tänka vidare 

på egen hand. Många av frågorna är öppna och det finns inte någ-
ra givna svar. Istället finns de för att väcka elevernas nyfikenhet, 
tankar och reflektioner. Frågorna kan också leda vidare tillfortsatta 
diskussioner.

Efter varje kapitel kan du be eleverna att formulera frågor om innehåll 
eller budskap de inte förstår eller om de vill veta mer om något. Ibland kan 
det vara känsligt att ställa frågor rakt ut. Ett tips är att låta eleverna skriva 
sina reflektioner och frågor på lappar som du som pedagog går igenom 
och därefter väljer ut en eller två stycken som klassen tillsammans arbe-
tar med. 



ALLA PINSAMHETERS MODER

Ord och uttryck
Kånkade, vippade, rimlig, kondition 

Läsförståelse
Vad heter området där Måns ska bo? (på raderna)
Varför skäms Måns för sin mamma i filmen som ligger ute på Youtube? 
(på raderna)
Ibland skäms vi för det andra gör och tycker det är pinsamt. Varför är det 
så tror du? (bortom raderna)  
Varför tycker Måns det är svårt att förstå vad Fleming säger? (mellan 
raderna)
Varför går Måns till parken med sin skateboard? (mellan raderna)

ME KILL!

Ord och uttryck
Sipprade, extremt, hotfull, utmattad, besatt

Läsförståelse
Hur tar sig Måns ut ur trapphuset? (på raderna)
Måns farmor använder uttrycket ”en dag ska vi alla dö”. Vad menar hon 
med det? (mellan raderna)
Vem är Oliver? Vad har han hittat i Minecraft? (på raderna)
Vad tycker Måns mamma och pappa om att ha picknick? (på raderna)
Vad tror Måns att Mikkel kanske sa när han presenterade sig? (på raderna)
Vad är Måns första intryck av Mikkel? (på raderna)

ORD- OCH LÄSFÖRSTÅELSE 
– KAPITELVIS
ALLTINGS BÖRJAN

Ord och uttryck
Täljer, pennkniv, rapsfält 

Läsförståelse

Varför hoppas Måns mamma att han inte behöver glasögon? (på raderna)
Vart ska Måns och hans mamma åka någonstans? (på raderna)
Varför tar Måns mamma med passen? (på raderna)
Vilken ögonfärg har mamman? (på raderna)

VÄRLDENS KONSTIGASTE JOBB

Ord och uttryck
Animerar, flipprade, dialekt 

Läsförståelse
Vad jobbar Måns mamma med? (på raderna)
Vad ska Måns mamma göra i Malmö? (på raderna)
Vem är Fleming? (på raderna)
Hur känner Måns mamma och Fleming varandra? (på raderna)
Varför känner Måns en ”bubblig förväntan”? (mellan raderna)
Varför tror du att Måns blir spänd i kroppen när Fleming tvekar på hans 
namn? (bortom raderna)



Läsförståelse
Måns mamma tror att det kan vara dåligt att vara ironisk med barn. Vad 
menar hon med det? (mellan raderna)
Vad heter Måns barnvakt? (på raderna) 
Vad tycker Måns om att göra när han är ensam? (på raderna) 
Varför kallar Måns sin mamma för diktatorn? (mellan raderna)
Författaren Jenny Jägerfeld har berättat om när hon var liten. Då kände 
hon sig tvungen att varje kväll säga godnatt till alla sina gosedjur. Nora 
känner sig tvungen att räkna till fyra varje gång något händer. Varför tror 
du att vi människor kan känna oss tvingade att upprepa siffror eller säga 
god natt till alla gosedjur? (bortom raderna) 
När Måns pappa ringer hör Måns hur mamman är arg på honom. Då blir 
Måns alldeles kall och tom. Varför blir han det? (mellan raderna) 
Trots att Måns vet att det aldrig är barnens fel om föräldrarna skiljer sig 
så tänker han att det kanske ändå skulle vara hans fel om hans föräldrar 
skilde sig. Varför tror barn att det kan vara deras fel om föräldrarna skiljer 
sig? (bortom raderna)

SMÄLLAR MAN FÅR TA

Ord och uttryck
Hetsig, obegripliga, ekonomisk tillväxt, kapitalistisk, världsekonomi, rabbla

Läsförståelse
Måns är på väg att säga ”det hade man kunnat räkna ut med arslet” men 
gör inte det. Varför säger han inte det han tänkte? (mellan raderna) 
Varför sa Måns till sina föräldrar på skarpen när de hade hämtat honom 
på fritidsklubben? (på raderna)  

EN BLÖJA SOM LYSER

Ord och uttryck
Inspekterat, spitfirehjul, förskräcklig, supertight 

Läsförståelse
Vad heter Måns pappa? (på raderna)
Vad är Måns favoritsak i hela världen? (på raderna)
Varför har Måns pappa valt att stanna kvar i Stockholm? (på raderna)
Vad beror klimatkrisen på? (mellan raderna)
Vad händer när klimatet förändras så att det blir varmare? (på raderna)
Måns vill inte prata om att han är arg på sin pappa. Varför vill han inte 
det? (bortom raderna)
I lokaltidningen står det att Måns pappa ”cyklar för klimatet”. Vad kan du 
göra för att stoppa klimatkrisen? (bortom raderna)
Greta Thunberg är en tjej som engagerar sig mycket i klimatkrisen. Ta 
reda på varför hon började göra det och hur hon gick tillväga. Ta gärna 
hjälp av internet. (bortom raderna)
Hur ser pappans cykeldräkt ut? (på raderna) 
Måns skulle hellre gå med skavsår på rumpan än att ha en blöjkudde efter-
som han vill ”gå genom livet med stil”. Vad menar han med det? (mellan 
raderna)

HAJ HAJ HAJ HAJ

Ord och uttryck
Ironisk, diktator, soldathälsning, skogstokig, fullproppad 



Vad menar Mikkel med att han och Måns ska ”battla” om vem som är 
”kingen”? (mellan raderna)
Vad måste Mikkel göra för att tjejerna ska låta honom använda rampen? 
(på raderna) 
Hur ser Mikkels skateboard ut? (på raderna)
Varför tycker Måns att det är en fördel att ha en pappa som är besatt av 
klimatet? (mellan raderna)
Vad heter Måns pappas butik? (på raderna)
Måns farmor och pappa har olika idéer om vad som ”förfular miljön”. Vad 
tycker de förfular miljön? (mellan raderna) 
Varför tycker Måns att en boardslide är livsfarlig att göra? (på raderna)
Vad får du för intryck av Mikkel? Hur verkar han vara som person? (mel-
lan raderna)
Hur kan man gömma undan ett namn i sitt hjärta? (bortom raderna)
Vad hände när Måns gjorde en boardslide? (på raderna)

BLODSBRÖDER

Ord och uttryck
Minneslucka, pulserade, gestikulerade, bryskt 

Läsförståelse
Vad hände med Måns efter minnesluckan? (på raderna)
Hur såg Nora ut när hon kom springande? (på raderna)
Varför är flera människor arga och skriker på Måns? (på raderna)
Hur reagerar Mikkel på att folk är arga? (på raderna)
Varför är det ingen vuxen som tar hand om Måns? (bortom raderna)
Vad menar Mikkel med att de är blodsbröder? (mellan raderna)

Ironi är när man säger någonting men menar egentligen något annat.   
Vad tror du det betyder när mamman säger ”ursäkta, skulle ni kunna svälta 
lite tystare, vi försöker faktiskt skapa lite ekonomisk tillväxt här borta”? 
(bortom raderna) 
Vart ska Nora och Måns gå? (på raderna)

VARGEN KOMMER

Ord och uttryck
High fivade, tveksamt, hagelgevär

Läsförståelse
Hur ser parken ut som Måns och Nora går till? (på raderna)
Vad heter parken? (på raderna)
Varför vill inte Måns bada? (på raderna)
Varför tycker Måns att skateboardtjejerna ser coola ut? (på raderna)
Varför är Måns rädd för Mikkel när de träffas i parken? (mellan raderna)
Hur har Mikkel fått sitt lilaröda märke på hakan? (på raderna)
Vad menar Måns med att han inte kan göra annat än att lyda Mikkel? 
(mellan raderna)

VEM ÄR KUNGEN

Ord och uttryck
Avsatsen, väja, missil, vråla, böljande, hypnotiserat, överdrift 

Läsförståelse
Vad heter tjejerna som åker i rampen? (på raderna)



VÄRSTA KÖTTSÅRET

Ord och uttryck
Rännil, överdrivit 

Läsförståelse
Varför är mamman arg på Måns när han har slagit sig? (mellan raderna)
Varför är det viktigt för Måns att bli kung? (mellan raderna)
Hur åker de till akuten? (på raderna)
Vad kommer läkaren att göra om Måns inte har hjälm på sig nästa gång 
han åker skateboard? (på raderna)
Varför tror du att mamman säger att pappan ”måste sluta vara så satans 
rädd”? (mellan raderna)

SKADAD HJÄRNA

Ord och uttryck
Oväntat

Läsförståelse
Hur långsamt går tiden när Nora och Måns är i lägenheten? (på raderna)
Varför vill inte Måns svara när pappan ringer? (på raderna)
Vad spelar Nora och Måns för spel? (på raderna)
Vad föreslår Mikkel att de ska göra för något? (på raderna)

ETT ENORMT KOLSVART M

Ord och uttryck
Protestera, förhoppningsfullt, ångest, hulka  

Läsförståelse
Vad betyder det att vara transkille eller transtjej? (bortom raderna)
Måns berättar att han är en kille som föddes med snippa och att han alltid 
har vetat att han ÄR kille. Hur vet man om man är tjej eller kille? (bortom 
raderna)
Måns berättar att han hade ett tjejnamn när han föddes men att det är 
”som något klibbigt som fastnat under skorna” och att han helst vill glöm-
ma det. Varför är det jobbigt för Måns att bli påmind om att han fick ett 
tjejnamn när han föddes? (mellan raderna)
Hur kändes det för Måns när han mamma trodde att han skämtade när 
han berättade att han ville heta Måns? (på raderna)
Varför hatade Måns när mamman kallade honom ”sin lilla flicka”? (mellan 
raderna)
Hur gick det till när Måns berättade för sin mamma att han är kille? (på 
raderna)
Vad menar Måns med att hans hjärta ”förvandlades till bly”? (mellan 
raderna)
Varför gråter pappan och är ledsen? (på raderna)
Måns säger att det jobbigaste var att han trodde att han skulle må bättre 
när han hade pratat med sina föräldrar ”och så hände det här”. Vad menar 
Måns med det? (mellan raderna)
Varför kan det vara svårt att berätta saker om sig själv tror du? (bortom 
raderna)



Varför började Måns nästan gråta när hans mamma sa ”sådan mor, sådan 
son”? (mellan raderna) 

FÖR EVIGT INRISTADE I MIN HJÄRNA

Ord och uttryck
Förvirrade, random, existerade, ”överpulig”, överjordiskt, Braccosaurus, 
utdöd, inristat, minnesbank, gränsvakterna, slush

Läsförståelse
Vad arbetar Mikkels föräldrar med? (på raderna)
Vem är ”överjordiskt överpulig” enligt Måns? (på raderna)
Vad står det i Braccosaurusens pratbubbla? (på raderna)
Måns har tre betydelsefulla minnen som är inristade i hjärnan. Har du 
några sådana minnen? Du får gärna berätta om ett av dem om du vill. 
(bortom raderna)
Hur betedde sig Aristoteles och Pompe under promenaden med Måns och 
Mikkel? (på raderna)
Hur kommer Måns och Mikkel in på tivolit i Köpenhamn? (på raderna) 
Måns säger att han har en känsla av frihet när han är i Köpenhamn. Vad 
ger dig en känsla av frihet? (bortom raderna) 
Vad berättar Mikkel om sin mamma? (på raderna)
Måns tycker att Mikkel är modig som har berättat om sig själv. Vad är 
modigt för dig? (bortom raderna)
Mikkel säger att han kan vara ärlig med Måns. Hur tror du Måns känner 
när Mikkel säger det? (mellan raderna)

VÄRLDENS SÄMSTA JONGLÖR

Ord och uttryck
Cement, vibrera, tatuerade, gnisslande, jonglera

Läsförståelse
Hur ser det ut hemma hos Mikkel? I vardagsrummet? I köket? (på raderna)
Vad lyssnar Mikkels bror på för musik? (på raderna)
Varför vill inte Måns pappa prata om att han ibland betalade en Laquifa 
för att städa hemma hos dem? (bortom raderna)
Varför blir mamman arg för att pappan hade köpt städhjälp? (bortom 
raderna)
Hur ser Mikkels bror ut? (på raderna)

COOL PÅ ÅLDERDOMSHEMMET

Ord och uttryck
Sinnessjukt, fastfrusen, pryttlar, tortyrvapen, medeltiden, hypnotiserande, 
automatiskt, få sparken

Läsförståelse
Hur ser Måns mammas tatueringar ut? (på raderna)
Vad använder Mikkels bror för något att tatuera Måns med? (på raderna)
Vad heter Mikkels bror? (på raderna)
Varför reagerar Måns så starkt över förslaget att göra en tatuering över 
bröstet? (på raderna)
Varför tycker Måns att det är jobbigt att visa sin bröstkorg? (på raderna)
Varför tror Nora att hon kommer få sparken? (på raderna)



Läsförståelse
Vad är Ribban? (på raderna)
Varför isar blodet till i kroppen på Måns? (mellan raderna)   
Varför är Måns i chock när han ser Nora och Simpson komma gående? 
(på raderna) 
Hur virar Måns och Mikkel in sig i handdukarna? (på raderna)
Vad är Turning Torso? (på raderna)
Hur tycker Måns att Jasse ser ut? (på raderna)
Varför är det plötsligt viktigt för Måns att skaffa Instagram? (på raderna) 
Vad händer när Måns tittar på mammans Youtube-klipp? (på raderna)
Nora tycker inte att man ska skämmas för sig själv eftersom folk verkar 
skämmas för saker de inte kan rå för. Måns funderar om det kanske är så 
att skam försvinner när man berättar det man skäms för, för någon som är 
snäll. Varför skäms vi för oss själva? (bortom raderna)

VÄRLDENS KORTASTE FEST

Ord och uttryck
Bisarrt, princip, hetsiga 

Läsförståelse
Vilka är hobbitarna i Sagan om ringen? (bortom raderna)
Vad betyder liiide bull? (på raderna)
Vad menar Mikkel med att Måns är och förblir en stockholmare? (mellan 
raderna) 
Varför är det stökigt i vardagsrummet? (på raderna) 
Vad tar Måns fram för att det ska bli fest i en kvart? (på raderna)
Varför frös Måns hjärta till is tror du? (mellan raderna)

LITE DUM I HUVUDET

Ord och uttryck
Chockad, bäng, get over it, dopnamn

Läsförståelse
Varför har Måns ett toalettproblem i skolan? (på raderna) 
Ge exempel hur transpersonerna på Youtube har blivit behandlade i sko-
lan och hemma. (på raderna)
Varför vill Måns gå till en läkare? (på raderna)
Varför är det viktigt för Måns att få ändra sin kropp? (mellan raderna)
Vad skrev Måns mamma i sitt sms till hans pappa? (på raderna)
Vad skulle du ha skrivit för att pappan skulle förstå och börja stötta Måns? 
(bortom raderna) 
Hur beter sig Mirjam och Henry mot Måns i skolan? (på raderna)
Mirjam kallar Måns bög och lebb. Måns säger ”som om det skulle ha med 
saken att göra”. Vad menar han med det? Är sexuell läggning och könsi-
dentitet samma sak? (mellan/bortom raderna)  
Hur skulle du försvara Måns om du vore hans kompis? (bortom raderna)
Måns får hela tiden kommentarer om att han är kille. Alla har en åsikt. 
Hur tror du att det känns att alltid behöva få höra det? (bortom raderna)
Vad menar Måns med att mamman ramlade ner i ett tröghetshål när hon 
frågade om han fortfarande ville ha nagellack? (mellan raderna)

JASMINE RULES THE WORLD!

Ord och uttryck
Mikrosekund, skrynklade, spatsera



Vad tycker du om att det finns schampon, leksaker, kläder för tjejer och 
killar? (bortom raderna) 
Måste man vara på ett visst sätt för att vara kille eller tjej? (bortom raderna) 
Vad tror du skulle hända om allt inte var uppdelat i kill- och tjejsektioner? 
(bortom raderna) 
Vad menar Måns med att han inte orkar mer? (mellan och bortom raderna) 

ETT GLITTRANDE SPÅR

Ord och uttryck
Rufsade, uppgiven, hulkning, begära, desperat 

Läsförståelse
Hur långt lyckades pappan cykla? (på raderna)
Varför har pappan en tyngd över hjärtat? (mellan raderna) 
Varför blir alla färger starkare för Måns? (mellan raderna) 

INGEN SUPERHJÄLTE

Ord och uttryck
Sova skavfötters, kasta slängkyssar, fjäskade 

Läsförståelse
Varför har pappan haft så svårt att förstå att Måns är en kille? (på raderna)
Vad menar Måns med att han inte pallar att hans pappa är så trög? (mellan 
raderna)
Vad är annorlunda med pappan den här gången? (på raderna)

EN PÖL AV LJUSGRÖNT OCH ROSA

Ord och uttryck
Värdelösa, annorlunda 

Läsförståelse
Varför vill Måns ”stanna tiden och spola den tillbaka”? (mellan raderna)
Vad gjorde Måns direkt efter fotograferingen? (på raderna) 
Hur reagerar Mikkel på passfotot? (på raderna)
Varför tycker Mikkel att Måns har ljugit? (på raderna)
Varför blir Mikkel så arg på Måns? (mellan raderna)
Hur tror du att Måns mår när Mikkel har gått? (bortom raderna) 
Hur tror du att Mikkel mår? (bortom raderna)

TYNGDEN I BRÖSTET

Ord och uttryck
Formulär, stirrade 

Läsförståelse
Vad menar Måns med att blåmärket på axeln inte kändes någonting i jäm-
förelse med hur det kändes inuti honom? (mellan raderna)
Varför skrattar tränaren när Måns ville träna med pojklaget? (mellan 
raderna)
Vad hände när Måns var på utflykt till Skansen? (på raderna)
Vem bestämmer vilket schampo, leksaker och kläder tjejer och killar ska 
använda? (bortom raderna) 



Varför skriker Måns till av förvåning? (på raderna)
Hur hälsar Nora på Måns? (på raderna)
Hur ser Mikkels ögon ut? (på raderna)

VAD ÄR DET SOM ÄR SANT?

Ord och uttryck
Slow motion

Läsförståelse
Vad händer när Måns ropar efter Mikkel? (på raderna)
Hur ser Mikkel ut när han sitter på sin säng? (på raderna)
Måns har skrivit att han undrar vad som är sant egentligen. Vad menar 
han med det? (mellan raderna)
Vad skulle du skriva till Mikkel om du var Måns? (bortom raderna)
Vad händer när Måns har läst upp sitt brev? (på raderna)

ALDRIG RESA SIG UPP IGEN

Ord och uttryck
Desperat, Stora Björn

Läsförståelse
Varför vägrar Måns att gråta? (bortom raderna)
Vart går Måns när han har lämnat Mikkels lägenhet? (på raderna)
Mikkel och Måns sitter tysta några minuter. Vad säger Mikkel till Måns 
efter att de har suttit tyst i några minuter? (på raderna)

Hur ser pappans hår ut? (på raderna)
Varför använder Måns Mikkels gröna Adidas? (på raderna)
Vad gör att Måns tror att Nora tycker om honom? (på raderna)

ETT ÖMMANDE BLÅMÄRKE

Ord och uttryck
Distrahera, teleportera, sträckning, fladdrade, mallade sig, karaktären 

Läsförståelse
Vad sysselsätter Måns sig med för att inte tänka på Mikkel? (på raderna)
Vad heter Måns på Instagram? (på raderna)
Varför vågar inte Måns adda JasmineRulesTheWorld? (mellan raderna)
Varför har Måns mamma en bekymrad rynka när hon tittar på honom? 
(på raderna)
Vad hände på släktkalaset hos farmodern? (på raderna)
Varför behöver mamman åka tillbaka till Malmö? (på raderna)

THE RETURN

Ord och uttryck
Kravlade

Läsförståelse
Vem ska Måns och mamman bo hos? (på raderna) 
Hur mår Måns när han kommer fram till Amiralsgatan? (på raderna)
Hur kan man nästan ta på musik? (mellan raderna)



Vad menar Mikkel med att Måns är kungen? (på raderna) 
Vad tror du Måns kände? (mellan raderna)

TILL SLUT

Ord och uttryck
Hingstar, ston, enhörningar, hjältemodigt, klimataktivist, antiklimax

Läsförståelse
Hur håller Mikkel och Måns kontakt? (på raderna)
Vad har Simon lärt sig att tatuera? (på raderna)
Vad har Måns köpt till Mikkel i julklapp? (på raderna)
Vad hände när Måns pappa skulle cykla till Paris? (på raderna)
Pappan säger att han gärna skulle bryta varje ben i kroppen ”om det får 
folk att fatta att det är kris nu!” Vad menar han med det? (mellan raderna)
Vad skriver Måns till Jasse på Instagram? (på raderna) 
Måns avslutar att säga att det kan bli rätt så bra ändå om folk bara skärper 
sig lite. Vad menar han med det? (bortom raderna)

✦

✶

✶


