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INTRODUKTION
Mitt storslagna liv handlar om Sigge 12 år. Det är en berättelse om ensam-
het och vänskap, utanförskap och popularitet och om att välja vem man 
själv vill vara.

Författaren och psykologen Jenny Jägerfeld har tidigare gett ut bland 
andra ungdomsboken Här ligger jag och blöder som vann Augustpriset för 
bästa barn- och ungdomsbok 2010 och blev nominerad till Slangbellan. 
Med barnböckerna Brorsan är kung! och Comedy Queen har hon hittat 
nya läsare och hyllats av såväl dem som av recensenterna. Comedy Queen 
Augustnominerades och belönades med Barnens romanpris 2018.

JOBBA VIDARE  
MED BOKEN
Den här handledningen innehåller tips och övningar som kan hjälpa dina 
elever att utveckla sin läsförståelse och läslust genom att träna på läsför-
ståelsestrategier, att göra textkopplingar och relatera till egna erfarenheter. 
Du får även förslag på uppgifter som fungerar ämnesövergripande. 
Tänk på att ha fokus på läsupplevelsen och se uppgifterna som ett kom-
plement för att öka intresset för texten. Alla uppgifter är fristående från 
varandra, så du kan hoppa över uppgifter och du kan även lägga till egna 
frågor och diskussioner som du tycker passar. 

•   På raderna – hitta svaret i texten.
•   Mellan raderna – kunna dra egna slutsatser och förstå sådant  
     som inte sägs rakt ut.
•   Bortom raderna – tänka lite friare och reflektera över texten,  
     ta reda på saker.

Alla uppgifter är kopplade till läroplanen (Lgr 11) och kursplanen i 
svenska för åk 4-6. Det finns uppgifter att göra innan ni börjar läsa, under 
läsningens gång och när boken är utläst. Variera mellan att göra uppgifter 
enskilt, i par eller mindre grupper och gemensamt. 

BERÄTTELSEN
Mamma har alltid sagt att jag är "en unik människa" att jag är "annorlunda" 
och "speciell". Jag tror egentligen bara att det är ett snällare sätt att säga 
"konstig" på. Nu hade jag exakt sextio dagar på mig på att bli en ny person. 
Eller ja, femtionio. Sedan var sommarlovet slut och skolan skulle börja. 
Det var givetvis inte lätt, men det var inte heller omöjligt. Om man kan 
åka till månen, borde man ju kunna bli populär? Eller? Jag skulle ta reda 
på exakt hur. 

Sigge och hans mamma och syskon har flyttat från Stockholm till Skär-
blacka, hem till mormor och hennes pensionat. Sigge tycker att det är top-
pen. Nu kan han reboota sig själv och bli en ny människa. Planen är att bli 
omåttligt populär eller i alla fall att kunna prata med folk utan att de tittar 
på honom som om han var ett freak. Men hur gör man för att få vänner? 
Hur blir man populär? Och framför allt: Kan man fixa det på 59 dagar?

FÖRE LÄSNINGEN
Beskriv omslaget med ett enda ord som du tycker passar.
Vilken detalj på omslaget gör dig mest nyfiken?
Har du tidigare läst något av författaren? Vad handlade den boken i så  
fall om?
Vad tänker du om boken nu innan du har börjat läsa? 



UNDER LÄSNINGEN
Variera gärna mellan högläsning och tyst läsning. Du kan till exempel läsa 
några rader eller stycken från början av kapitel högt innan eleverna får 
läsa vidare själva. Ibland kan du högläsa ett helt kapitel.

Texten innehåller inte så många svåra ord och uttryck, men de flesta 
kapitel innehåller ord som kan vara nya för eleverna. Ge gärna eleverna i 
uppgift att använda ord och uttryck i egna, påhittade meningar för att visa 
att de förstår hur de används.

Du kan diktera vissa ord eller meningar och låta eleverna skriva det du 
säger. 

Du kan skriva av olika meningar från texten där du utelämnar ett visst ord 
och låter eleverna komma på vad det är som saknas. 

59 DAGAR KVAR / EN MAGISK HARPUN 
Ord och uttryck
harpun, blåställ, darling, pirra, proportioner, ockrare

Läsförståelsefrågor
Vad ska Sigge ha harpunen till? (på raderna)
Vad tror du om tavlan, har mormor eller mannen rätt? (mellan raderna)
Varför tror du Sigges rum kallas ”flipperrummet”? (bortom raderna)

58 DAGAR KVAR / NÄR HELVETET  
FRYSER TILL IS 

Ord och uttryck
uppstoppad, patience, intelligent, identifiera sig med, inavlad, professio-
nell, storslaget, Frolic

Läsförståelsefrågor
Varför använder Sigges mormor engelska uttryck hela tiden? (på raderna)
Vad syftar kapitelrubriken på? (på raderna)
Vad tror du Sigges mamma tycker om att bo hemma hos Charlotte? (mel-
lan raderna)
Vad menas med uttrycket ”saved by the bell”? (bortom raderna)

MITT ZOMBIEÖGA

Ord och uttryck
modelljärnväg, iris 

Läsförståelsefrågor
Vad tyckte Sigge om ögat som hans mormor målade på ögonlappen?  
(på raderna)
Varför tyckte mormor att fotot på Sigge med zombieögonlappen är så bra? 
(mellan raderna)
Varför skämtar man ibland om saker som känns jobbiga, som Sigge och 
skelningen? (bortom raderna)



HIMMELRIKET OCH EN  
UPPSTOPPAD UTTER

Ord och uttryck
märg och ben, logoped, vinylskivor, flipperspel, marmor

Läsförståelsefrågor
Hur många har flyttat in hos mormor, inklusive alla djuren? (på raderna)
Varför gick Bobo till en logoped? (på raderna)
Vad skulle du tycka om alla de uppstoppade djuren? (bortom raderna)

55 DAGAR KVAR / ÄTA TRE FRYSTA KOR-
VAR PÅ EN MINUT

Ord och uttryck
skissa, insåg vikten av, metodiskt, analys

Läsförståelsefrågor
Har Majken lätt för att få kompisar för att hon är ovanligt trevlig? (på 
raderna)
Varför analyserar Sigge barnens samtal? (mellan raderna)
Skulle ”Hej, jag kan åka inlines” vara en bra sak för Sigge att säga till nå-
gon han vill lära känna? Vad är bra att inleda ett samtal med om man vill 
prata med någon man inte känner? (bortom raderna)

57 DAGAR KVAR / GUJKA OCH  
JELLYBEANS

Ord och uttryck
inom parentes, reboota, optimistisk, realistisk, freak, awesome, unik, defi-
nitivt, dialekt
Läsförståelsefrågor
Vilken är Sigges plan för sitt nya liv? (på raderna)
Vad tycker folk i Skärblacka om Sigges mormor? (mellan raderna)
Varför är Majkens repliker skrivna med versaler (stora bokstäver)? (mellan 
raderna)
Sigges mormor säger: ”Det finns bara en sak i världen som är värre än 
att folk talar om en, och det är att dom inte talar om en”. Vad menar hon? 
Håller du med eller inte? (bortom raderna)
Vad innebär det att vara populär? På vilka olika sätt kan man vara och bli 
populär? (bortom raderna)

EN HOPPLÖS TYP

Ord och uttryck
biologisk, vandrarhem, terrass

Läsförståelsefrågor
Varför har Sigge ingen kontakt med sin pappa? (på raderna)
Tror du något hade varit annorlunda för Sigge om han känt sin pappa? 
(bortom raderna)



det något som hade kunnat få honom att strunta i Budde? Hade han 
kunnat få hjälp av någon eller var det bara upp till honom själv? (bortom 
raderna)
Varför tycker en del människor att olika saker passar bättre för killar eller 
tjejer? Varför tycker Budde att hockey är okej, men inte konståkning? 
(bortom raderna)

51 DAGAR KVAR / SPELA TÄRNING I EN 
GRÄND IKLÄDD SKINNBYXOR

Ord och uttryck
pedant, vibrera, mitt sista hopp stod till, entusiasm, weird, observera

Läsförståelsefrågor
Varför var taket en bra plats att sitta på? (på raderna) 
Vad menas med Sigge 2.0? (mellan raderna)
Vad tycker du om listan som Sigge gjorde? Håller du med om att det är 
viktiga saker? (bortom raderna)

49 DAGAR KVAR / EN PYTTELITEN JONG-
LERANDE APA

Ord och uttryck
vattentät, ta tillfället i akt, utomordentlig, euforisk, mindfulness, mörbul-
tad, plikt, fri press, hämndaktion  

ANKAN BLEV EN KANIN

Ord och uttryck
konversation, konstruerat, rafflande, raglande, acceptera sitt öde, stöttepe-
lare, sus och dus, skalpell, huvudfoting, osympatisk

Läsförståelsefrågor
Vad är skillnaden mellan Sigges tidigare uppfinningar och just den här 
nya? (på raderna)
Vad är Bobos riktiga namn? (på raderna)
Vad vet du hittills om Sigges personlighet? Hur är han? Vilka egenskaper 
har han? (mellan raderna)
Vad tror du om Sigges uppfinning? (bortom raderna)
Gör ett eget porträtt av Charlotte, antingen ett vanligt eller en huvudfo-
ting. (bortom raderna)

52 DAGAR KVAR / EINSTEIN, MIN ÄLSKA-
DE LILLA PÄLSMÖSSA

Ord och uttryck
Corvette, agility, okomplicerat

Läsförståelsefrågor
Varför fick Sigge Einstein? (på raderna)
Varför började Sigge skämmas över videon som han varit stolt över? (på 
raderna)z
Varför var Sigge inte ärlig mot sin mamma om hur han hade det i skolan 
och varför han slutade med konståkningen? (mellan raderna)
Sigge tycker Budde är en idiot, ändå lät han sig påverkas av honom. Finns 



Varför låter Sigge mormor fortsätta klippningen? (mellan raderna) 
Vad gör man när man ”lindar någon runt sitt finger”? (mellan raderna)
Tror du det finns något samband mellan att vara populär och älska sig 
själv? (bortom raderna)

EN HEMLIG MILJON PÅ BANKEN

Ord och uttryck
socialt inkompetent, legendarisk, designa, perspektiv, stundtals

Läsförståelsefrågor
Varför hade morfar mycket pengar på banken? (på raderna) 
Vad brukade Sigge göra med sin morfar? (på raderna)

HEJ POLISEN! MIN TRÄDGÅRDSTOMTE 
HAR BLIVIT STULEN!

Ord och uttryck
duplobit, böter

Läsförståelsefrågor
Vilket namn hade Sigge gett tomten? (på raderna) 
Varför är Sigge nöjd med sitt tomtekonto? (mellan raderna)
Vad är det som sätter igång skrattattacken? (mellan raderna)

Läsförståelsefrågor
Vad har innebandyklubban för funktion? (på raderna)
Hur känner sig Sigge under färden? (på raderna)
Varför försöker Sigge uppmuntra Krille att gå och hjälpa mormor? (mellan 
raderna)
Vad menar Krille med ”fortsättning följer”? (mellan raderna)
Hur gammal tror du att tjejen med det turkosa håret är? (bortom raderna)

HÄMNDEN ÄR LJUV 

Ord och uttryck
molade, rekvisita

Läsförståelsefrågor
Vad tyckte Sigge var det allra värsta med Junos foton? (på raderna) 
Vad var det som inte var helt genomtänkt? (mellan raderna)
Tycker du att Juno hade rätt att publicera bilderna på sitt konto? (bortom 
raderna)

48 DAGAR KVAR / BJUDA PÅ CIGARETTER

Ord och uttryck
giljotin, skabbig, Lord of the pigs, omsvärmad, absurt, pladder, överskat-
tat, romans

Läsförståelsefrågor
Vilken sorts människor undviker mormor? (på raderna)
Vad får man veta om Sigges morfar? (på raderna)



44 DAGAR KVAR / EN RÄV SOM  
DRICKER MILKSHAKE

Ord och uttryck
besparingar, i profil, prio ett, klassiskt, cash, baxa in, blotta, betraktade, 
skeva, omåttligt  

Läsförståelsefrågor
Ge exempel på hur skelningen får Sigge att bete sig konstigt? (på raderna) 
Var i kapitlet lyckas Sigge skämta? (mellan raderna) 
Hur har hålet i väggen kommit till? Är pianohistorian sann? (bortom 
raderna)
Måla din egen version av rävtavlan som du föreställer dig att den ser ut. 
(bortom raderna)

KRILLE MARÄNG

Ord och uttryck
but of course, sengångare, i efterhand, är och förblir, amen

Läsförståelsefrågor
Varför sa mormor ja direkt när de frågade om de fick flytta in hos henne? 
(på raderna) 
Hur länge har Krille haft sitt smeknamn? (på raderna)
Vad är det för skillnad på ett smeknamn och ett öknamn? (bortom raderna)

45 DAGAR KVAR / EN BAJSKORVSEMOJI

Ord och uttryck
desperat, visdom, intala sig, kvala in, gestikulera, göra avsteg

Läsförståelsefrågor
Vad hade Sigge fått för idé under natten? (på raderna) 
Vad hade Sigge lärt sig av sin morfar som han kan ha nytta av? (på raderna)
Vad går fel med den första personen Sigge pratar med? (på raderna)
Blev Sigge nöjd med samtal nummer två? (mellan raderna)
Hur känner han sig precis innan han börjar prata med tjejerna på Ica? 
(mellan raderna)
Varför tror du att Sigge berättar om sin plan för Krille? (bortom raderna)
Vilket av samtalen tycker du gick bäst? Hur tycker du att Sigge skötte sig? 
Gjorde han något knasigt eller hade han bara otur med dem han mötte? 
(bortom raderna)

TOMTE PÅ SPA

Ord och uttryck
scores, besatt av, for illa, hammock, lappkåta, spa, unna mig, aromatisk

Läsförståelsefrågor
Varför har Sigges familj så många husdjur? (på raderna) 
Vad får Sigge att lägga ut en ny tomtebild? (på raderna)
Hur kan det ha gått till att han fått över hundra följare? (bortom raderna)



PARTYMINKARNA

Ord och uttryck
vandaliserat

Läsförståelsefrågor
När ska stölden av tomten ha ägt rum? (på raderna) 
Varför får Sigge lite dåligt samvete? (mellan raderna)
Varför blir han så glad över att ha fått fler följare? Det viktiga är väl att 
Juno såg bilderna, eftersom det var henne han vill reta? På vilket sätt spe-
lar det roll hur många som följer honom? (bortom raderna)

42 DAGAR KVAR / LAXSMOOTHIE OCH 
TRE GULDKLIMPAR

Ord och uttryck
pollen, inringd

Läsförståelsefrågor
Vad gör Bobo för att trösta mamma? (på raderna) 
Varför vill Majken klippa alla blommorna i trädgården? (på raderna)
Varför blir Sigge stående i dörröppningen? (mellan raderna)
Vad får Sigge att stanna och tjuvlyssna? (mellan raderna)
Varför sa mormor plötsligt att Hannah fick kalla henne mamma? (mellan 
raderna)
Varför vill Hannah först inte erkänna för barnen att hon grät? (bortom 
raderna)

BARA VARA SIG SJÄLV

Ord och uttryck
oavsett

Läsförståelsefrågor
Varför sa han inte som det var direkt? (på raderna)
Varför försökte mamman ordna kalas för honom? (mellan raderna) 
Varför kändes kalaset på Rollers and bowlers sorgligt fastän de hade ro-
ligt? (mellan raderna)
Vad menas egentligen med att ”vara sig själv”? Varför skulle det vara det 
bästa sättet? (bortom raderna)

43 DAGAR KVAR / SPARKA MIG DÄR BAK

Ord och uttryck
famous last words, skeptisk, pimpade, av princip, en espresso coming up

Läsförståelsefrågor
Varför litar inte Sigges mamma på Charlotte när det gäller att ta hand om 
barnen? (på raderna) 
Vad menar mormor med ”Tid är en världslig sak.”? (mellan raderna)
Hur har du det hemma hos dig? Som Charlotte tycker: inga regler, att bar-
nen får göra lite som de vill? Eller som Hannah tycker: mer ordning och 
reda? (bortom raderna)



38 DAGAR KVAR / SATANS BANAN

Ord och uttryck
rimligt, arbetsintervju

Läsförståelsefrågor
Varför vill Sigge vara med och dansa? (på raderna) 
Varför går mamma in utan att ta av sig skorna? (mellan raderna)
Hur kunde de gissa att det var Majken som ristat in svordomen på bananen? 
(mellan raderna)

36 DAGAR KVAR / ETT TJOCKT  
SVART MUMINTROLL

Ord och uttryck
outfit, plikt, omotiverat, bilentusiaster, oh lord, Death Valley, kaross, för-
kromad, navkapsel, tristess, dekal, brände iväg, Big Pac, horisont, psyka, 
förgasare, burna

Läsförståelsefrågor
Vad bestämmer sig Sigge för att testa nu för att bli social och populär? (på 
raderna) 
Varför bestämmer sig Sigge för att följa med mormor till biltävlingen? (på 
raderna)
På vilka sätt kan man säga att Sigges dag blev lyckad? Uppnådde han sina 
olika mål? (mellan raderna)
Varför får Sigge och tomten en puss av tjejen med den radiostyrda bilen? 
(mellan raderna)
Sök fram bilder av de bilmärken som nämns i texten och gör en egen bil-
bild. (bortom raderna)

41 DAGAR KVAR / ATT LAGA  
JÄRVARS RUMPOR

Ord och uttryck
kontra, praktfull, baron, Bremen, inspektera, well done

Läsförståelsefrågor
Varför tackade mormor ja till att få en massa uppstoppade djur från bör-
jan? (på raderna) 
På vilket sätt var det Sigges idé att mormor lagade hålet med ett frimärke? 
(på raderna)
Varför var Sigge darrhänt när han skulle sy Frans Jäger? (mellan raderna)
Skulle du ha lagat uppstoppade djur för åttio kronor per djur? (bortom 
raderna)

40 DAGAR KVAR / BRÄNN BOLLEN!

Ord och uttryck
neutralt, skrevet, tropikhjälm

Läsförståelsefrågor
På vilket sätt var Svedrik ändå lite bättre än Sigges biologiska pappa? (på 
raderna) 
Tror du Sigge hade fantiserat mer eller mindre om sin pappa ifall Svedrik 
hade varit en bättre bonuspappa för honom? Eller hade det inte spelat 
någon roll? (bortom raderna)



28 DAGAR KVAR / SKÖLDPADDA  
BORTHASAD

Ord och uttryck
jazz, dagg, uppenbart, gärde, lystra, korrekt, besläktade, falskt alarm

Läsförståelsefrågor
Vem upptäckte att sköldpaddan var borta och vem upptäckte att hon 
rymt? (på raderna)
Vad hittar de som de trodde var en grön sköldpadda? (på raderna)
Varför blir mamma arg på barnen? Är det för att de låtit Carolina rymma? 
(mellan raderna) 
Tror du att Carolina är stulen eller borthasad? (bortom raderna)

TRE ARGA DJÄVULSEMOJIS

Ord och uttryck
kimono, rasslat till, i rätten

Läsförståelsefrågor
Vilket är Sigges senaste Bilboinlägg? (på raderna)
Vad gillar Carolina att göra? (på raderna)
Varför vill inte Sigge ge Juno en intervju? (mellan raderna) 
Varför beter sig Juno annorlunda när hon är ensam med Einstein?   
(mellan raderna)

34 DAGAR KVAR / JAG VILL INTE ATT  
EINSTEIN SKA ÄTA UPP TARZAN

Ord och uttryck
fast telefon, speaking, parkett, barockt

Läsförståelsefrågor
Varför är Einstein så uppspelt? (på raderna) 
Vilka två saker gör mamma så glad? (på raderna)
Vad menar mormor med att det hade varit ”barockt” att inte välja mam-
ma? (mellan raderna)

31 DAGAR KVAR / ALLT FÖR KONSTEN

Ord och uttryck
i förbifarten, filmproducent, cigg, miracles do happen, bolma, bytesdjur, 
till synes, fulländad, onekligen, hur sa, grammofon, ha på hjärtat, ne c’est pas

Läsförståelsefrågor
Varför blir de så förvånade över Krilles resplaner? (på raderna) 
Hur lyckas Sigge få Krille intresserad av sin idé? (på raderna)
Varför anstränger sig mormor för att göra en ordentlig frukost? (mellan 
raderna)
Varför ger Sigge inte Krille en kram? (mellan raderna)
Vem är det som ska få vykort från Europa? (mellan raderna)
Tror du det stämmer det som Krille säger, att det inte är så roligt att ha 
precis allt man vill ha i livet?  (bortom raderna)



22 DAGAR KVAR / EN SKÖLDPADDA PÅ 
PAKETHÅLLAREN

Ord och uttryck
pappersbruk, scoop, sensationell, uppståndelse, teamwork, sällsynt, pur, 
traumatiserad

Läsförståelsefrågor
Hur känner sig Sigge när han fick syn på skolan? (på raderna) 
Vem hade upptäckt sköldpaddan i gräset? (på raderna)
Varför fotograferar Juno maskrosbladet? (mellan raderna)
Lyckas Sigge bra med att vara cool? (mellan raderna)
Hur hade han gjort om han istället ”varit sig själv” som mormor sagt till 
honom tidigare? (bortom raderna)
Måla en bild av Juno som Sigge ser henne i slutet av kapitlet. (bortom 
raderna)

EN APA MED ALZHEIMER

Ord och uttryck
sippra in, sorl, öronbedövande, målsnöre, trikåer, i förtroende, rekom-
mendera, hyenor

Läsförståelsefrågor
Varför är Sigge inte glad? (på raderna) 
Vad tror Sigge är anledningen till att han blev mobbad? (på raderna)
Varför vägrade Valter möta Sigges blick vid bordet i matsalen? (mellan 
raderna)
Vad menas med att kastas till vargarna? (mellan raderna)

27 DAGAR KVAR / BAGUETTER, ILLALUK-
TANDE OSTAR OCH MÄN I BASKER

Ord och uttryck
koffert, convertible, dödsföraktande, incheckningsdisk, boarding pass, 
ambitioner, en ära

Läsförståelsefrågor
Varför följer Sigge med till flygplatsen? (på raderna) 
På vilket sätt har Sigge nytta av Bobos och Majkens alla leksaker?  
(på raderna)
Hur kör en biltjuv? (mellan raderna)
Varför vågar Sigge ge Krille en kram den här gången? (mellan raderna)
Sigge inser att han kommer att sakna Krille. Har du någon gång varit med 
om att sakna något eller någon som du innan dess tyckte var irriterande 
eller jobbig eller så? (bortom raderna)

INGEN TOMTE KAN VARA LYCKLIGARE

Ord och uttryck
ta del av, insexnyckel, bultdragare, 

Läsförståelsefrågor
Vad gjorde Bilbo i Paris? (på raderna) 
Vad tycker Sigge om fisktidningen? (mellan raderna)
I vilka länder ligger Paris, Berlin och London? (bortom raderna)



På vilket sätt ställer han till det för sig när han och Juno pratar? (mellan 
raderna)
Vad betyder ”The future is so bright I have to wear shades!” (bortom 
raderna)
Varför tror du att Juno tänkte att Sigge tyckte det var roligt att hon tappade 
peruken och knappt hade något hår? (bortom raderna)
Lyssna på någon reggaelåt. Gärna både från Jamaica och från Skärblacka. 
(bortom raderna)

ETT TRÄDGÅRDSTOMTEBLOSS

Ord och uttryck
tinnar och torn, kupoler, haja till

Läsförståelsefrågor
Vad skriver Krille om vänner i sms:et? (på raderna)
Varför blir det inget Instagraminlägg från Berlin? (mellan raderna)
Skriv ett sms-svar från Sigge till Krille. (bortom raderna)
Är det lättare eller svårare att få vänner om man är populär? Är du en 
sådan som gärna har en eller två nära vänner eller många olika kompisar? 
(bortom raderna)

20 DAGAR KVAR / SOM LJUSROSA  
SOCKERVADD

Ord och uttryck
paparazzi, believe me, sammet, pilotglasögon, skalmar, avfärda

Sigge vet att man kan bli retad för nästan vad som helst, ändå tänker han 
att det är något fel på honom. Hur kan det vara så? Varför är det så svårt 
att strunta i elaka människor som Budde? (bortom raderna)
Skriv om händelsen i matsalen så att den får ett bättre slut. Vad gör Sig-
ge? Vad gör Valter? Vad gör de andra killarna? Vad gör de vuxna som är i 
närheten? (bortom raderna)

21 DAGAR KVAR / MINKAR PÅ TOAN

Ord och uttryck
taniga, spåna, klockren, nyanser, magrutor, konturer, effekt

Läsförståelsefrågor
Varför målar Sigge ögonskugga på magen? (på raderna) 
Hur tror du det kommer att gå med hans ”magrutor”? Kommer det att bli 
succé på stranden? (bortom raderna)

TVÅ HEMLIGHETER OCH EN  
FLYGANDE KROKODIL

Ord och uttryck
reggae, karaktär, kvicksand, skört, repliker, begrunda, menlöst

Läsförståelsefrågor
Varför har Sigge med sig fika? (på raderna)
Varför tar Sigge upp en grön glasbit från sjöbottnen? (på raderna) 
Vad säger de sakerna (alltså svaren ovan) om honom som person? (mellan 
raderna)
Hur börjar dagen för Sigge? (mellan raderna)



Varför vill Juno ha sitt liv mer som Sigges? (mellan raderna)
Vad skulle du råda Sigge att göra i det här läget? (bortom raderna)

16 DAGAR KVAR / HUR COOL SOM HELST

Ord och uttryck
pokerface, obligatoriskt, intensivt, hypnotisera

Läsförståelsefrågor
Vad tycker optikern om bågarna Sigge fått av Juno? (på raderna)
Varför vill inte mamma att Sigge ska köpa linser för sina pengar? (på 
raderna)
Vad menas med att ”rita ett kors i taket”? (mellan raderna)
Varför fick inte mormor vara hemma när Svedrik kom? (mellan raderna)
På vilka olika sätt kan det påverka Sigge om han hinner få nya glasögon 
eller linser innan skolan börjar? (bortom raderna)

14 DAGAR KVAR / MUSIKINTRESSERAD SI-
AMESKATT SÖKER HUMORISTISK HÄST

Ord och uttryck
likasinnad, stundtals, see you soon

Läsförståelsefrågor
Vad har Juno för problem med sina föräldrar? (på raderna)
På vilka olika sätt skulle man kunna använda appen de kom på? (på raderna)
Vad är det bästa med att vara vän med Juno? (mellan raderna)
Varför gick tiden så fort? (mellan raderna)

Läsförståelsefrågor
Vad syftar kapitelrubriken på? (på raderna)
Varför vågar Sigge berätta sanningen för Juno om sin skelning? (på raderna)
Varför ger Juni glasögonen till Sigge? (mellan raderna)
Sigge gillar inte sin skelning och Juno gillar inte sitt tunna hår. Är det van-
ligt att folk har någon grej som de själva inte gillar, men som andra inte 
tänker så mycket på. Varför kan det vara så? (bortom raderna)

19 DAGAR KVAR / BARA BÖJRE IDIOT

Ord och uttryck
traggla

Läsförståelsefrågor
Varför river Sigge sönder sitt brev? (på raderna)
Vad är det för känslor som får Sigge att vara elak med Majken? (mellan 
raderna)

17 DAGAR KVAR / BON JOUR OCH AUF 
WIEDERSEHEN!

Ord och uttryck
infriat, Guten tag, anlända, ta del av, beskåda, bratwurst, sauerkraut, 
kartoffelsalat, markant, 

Läsförståelsefrågor
Varför blir Sigge nervös och rädd av allt prata om tomten? (på raderna)
Varför misstänkte Juni sin mamma för tomtens försvinnande? (på raderna)



6 DAGAR KVAR / MITT VÄRDELÖSA LIV

Ord och uttryck
producera

Läsförståelsefrågor
Vad tror optikern att Sigges tårar beror på? (på raderna)
Vad menar mormor med att Sigge såg ut som ”a million bucks”? (mellan 
raderna)
Kan du komma på någon annan bok eller film där huvudpersonen blivit 
osams med sin kompis? Minns du vad som hände i den berättelsen? Var-
för blev de osams, och blev de vänner igen? (bortom raderna)

5 DAGAR KVAR / EN TRIPPEL WILDE

Ord och uttryck
kombinera, Salchow, lutz, Rittberger

Läsförståelsefrågor
Vad önskar Sigge att en trippel Wilde skulle vara? (på raderna)
Varför säger Sigge till sin mamma att det var snällt av henne att ringa rek-
torn? (mellan raderna)
En del säger att djur kan känna av hur människor mår. Tror du att Einstein 
känner av att Sigge är ledsen? (bortom raderna)

9 DAGAR KVAR / MINA KÖTTFÄRSIGA INLINES

Ord och uttryck
energisk, rubin, sannolikhet, rafflande, exalterat, inälvor, action, hjärtskä-
rande, infall, cut, ampull, insats

Läsförståelsefrågor
 Hur länge hade det tagit Krille att spela in sin film? (på raderna)
Vad är köttfärsen till för? (på raderna)
Vad går fel med Arrow sparrow? (på raderna)
Vad tror du åskådarna tänker när de ser Krille och Sigge? (mellan raderna)
Vad tror du om Krilles filmprojekt? Kommer det att bli succé eller fiasko?  
(mellan raderna)
Vad tänker du om Sigges gömställe för tomten? Är det tillräckligt säkert? 
(bortom raderna)

8 DAGAR KVAR / KATASTROFEN!

Ord och uttryck
strategi, mirakulöst, takpannor

Läsförståelsefrågor
Varför var tomten fortfarande kvar hemma hos Sigge? (på raderna)
Hur kunde Juno förstå att det var just Sigge som låg bakom tomtestölden? 
(mellan raderna)
Varför skriker Sigge åt Bobo? (mellan raderna)
Det gjorde inte tillräckligt ont när Sigge slog sitt öga, så han slår igen. Var-
för? Varför ville han att det ska göra mer ont? Har skelningen ens något 
med saken att göra? (bortom raderna)



0 DAGAR KVAR / HEJ SIGGE, HEJ HEJ!

Ord och uttryck
upprop

Läsförståelsefrågor
Varför tycker mormor att Sigge ska gå i skolan? (på raderna)
Varför blir Sigge lättad när han kommer in i klassrummet? (på raderna)
Ge minst två exempel från texten som visar att Sigge är beredd på att 
klasskompisarna ska bete sig taskigt. (mellan raderna)
Vad menar mormor med att det är av erfarenheterna vi växer? Har boken 
gett exempel på något sådant?  (bortom raderna)

GALAPREMIÄR

Ord och uttryck
galapremiär, resonemang, trauma, pressveck, posera, ovärderlig, citera, 
ridå, signalera

Läsförståelsefrågor
Hur är stämningen innan premiären? Vad gör folk? (på raderna)
Hur känner sig Krille efter filmvisningen? (på raderna)
Vad tyckte publiken om filmen? (mellan raderna)
Hur tror du det kommer att gå för Krille Marängs fortsätta filmkarriär? 
Kommer han att göra någon mer film? Spelar det någon roll vad det blir 
för resultat om man själv har roligt och är nöjd när man gör något? (bort-
om raderna)

3 DAGAR KVAR / HUNDRA SÄTT JAG  
KUNDE GJORT SAKER ANNORLUNDA PÅ

Ord och uttryck
tillbringa, synfält, ninja, tråckla, fez

Läsförståelsefrågor
Varför sitter Sigge uppe på taket? (på raderna)
Vad har Juno för ärende? (mellan raderna)
Hur tror du Juno känner sig? (mellan raderna)
Är det verkligen så hemskt det Sigge har gjort? Finns det någon ursäkt? 
Vad hade han kunnat göra annorlunda? (bortom raderna)

EN LITEN FLADDRANDE FÅGEL  
I MITT BRÖST

Ord och uttryck
tillrättavisa

Läsförståelsefrågor
Vad är Juno mest arg för? (på raderna)
Varför är tomten så viktig för henne? (på raderna)
När inser Sigge att Juno har förlåtit honom och vill fortsätta vara vänner? 
(mellan raderna)
Varför blir hon inte arg när han avslöjar att han ljugit om sin pappa också? 
(mellan raderna)



EPILOG / EN SATANS VAGGVISA 

Ord och uttryck
epilog, urskilja, abrupt, gloria, ackord, talförmåga, invände

Läsförståelsefrågor
Varför hade Bobo slagit igång jukeboxen? (på raderna)
Vad tror du är förklaringen till att Bobo plötsligt börjar prata? (bortom 
raderna)

EFTER LÄSNINGEN
Vilka saker är annorlunda för Sigge i början och i slutet av boken?
Vilka saker är annorlunda för de andra karaktärerna?
Är det något du undrar över som du inte har fått svar på?
Är det något du tycker författaren borde ha gjort annorlunda?
Vem i berättelsen kan du själv känna igen dig i mest? Vem har en person-
lighet som mest liknar din egen? 
Vad gillade du mest med boken? 
Vilken är din favoritscen eller favorithändelse? 
När var berättelsen som mest spännande?
Skulle du vilja läsa en fortsättning på berättelsen om Sigge? Varför/varför 
inte?
Tycker du att omslaget passar bra ihop med vad boken handlar om?
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