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Rekommenderas för åk 1–3
En handledning av Linn Åslund

och Stjärntjuven
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Introduktion
Föräldralösa Flora Wolf bor tillsammans med sin lillebror Flipper 
i en gammal tågvagn. Deras äldre syster har rest iväg för att arbeta 
på kungens luftskepp Polaris. Men det verkar som om det har hänt 
något på vägen, något som kungen gör allt för att hålla hemligt.

Tillsammans med kungens yngsta dotter, Alexa, försöker Flora ta 
reda på vad som hänt med Polaris. Nike måste ju komma hem igen! 
Samtidigt vill det hemliga sällskapet Järnklockorna att Flora ännu en 
gång utför ett farligt uppdrag åt dem. Ett uppdrag som strider mot 
allt som Flora tror på och som tar henne rakt in i farans mitt. Allt 
hon kan göra nu är att lita på sina vänner. Och sin egen förmåga att 
dyrka upp lås.

Fakta: Astrolabium
Ordet astrolabium kommer från grekiskan:  
Astro betyder stjärna och Labe att ta. 

Man vet inte vem som 
uppfann astrolabiet, men 
man brukar säga att det 
kanske var filosofen och 
matematikern Hypatia. 
Hon levde i Egypten i 
slutet av 300-talet och 
början av 400-talet. 

På Sjöhistoriska muséet 
i Stockholm finns det nio 
astrolabier. Det äldsta är 
från 1329.
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Jobba vidare med boken
Svåra ord och uttryck
Täckmantel
Avkrokar
Expedition
Hack i häl
Härden
Gå till botten med

Frågor att diskutera
Alexa blir upprörd av att Hermes och Toni inte vill avslöja sin plan 
utan håller den hemlig. Toni säger till Alexa: ”Vi gör det för att det är 
så här Järnklockorna fungerar. Man blandar inte in fler personer eller 
sprider mer kunskap om ett uppdrag än absolut nödvändigt.”
• Varför gör man så, tror du? 
• Varför är det viktigt att inte blanda in fler personer än nödvändigt?

Det är många som har hemligheter i boken. Hundvalpen är Flippers 
hemlighet. Toni och Hermes har hemligheter för Alexa och Flora. 
Flora håller sin inblandning med Järnklockorna hemlig för Flipper.
• Finns det bra och dåliga hemligheter? Ge exempel. 
• På vilket sätt är bra och dåliga hemligheter olika?  

Hur vet man vad som är vad?
• Vad kan man göra om man får veta en bra hemlighet? 
• Vad kan man göra om man får veta en dålig hemlighet?

Flora känner många känslor i kroppen. Hon har en orosklump i magen. 
Det svider i magen av dåligt samvete. Det värker i hjärtat av saknad 
efter Nike. 
• Kan du känna olika känslor i olika delar av kroppen?
• Hur känns det i kroppen när man är riktigt arg?  

Var i kroppen sitter det arga?
• Hur känns det i kroppen när man är riktigt glad?  

Var i kroppen sitter det glada?
• Hur känns det i kroppen när man är ledsen?  

Var i kroppen sitter det glada?
• Finns det fler känslor i olika delar av kroppen?  

Vilka känslor då? Var sitter de?

Här kan barnen också få rita kroppar och var de olika känslorna kan 
kännas eller sitta. Kom ihåg att det ska vara roligt! Om det finns en 
knasig, härlig känsla som sitter i öronen när man får tacos, så är det så!
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Lär dig mer om
Expeditioner
En expedition är en organiserad forskningsresa. Några platser man 
gjort expeditioner till är Nordpolen och Sydpolen. Här är några 
kända expeditioner som du kan lära dig mer om:
• 1896–1897 försökte Salomon August Andrée flyga över Nordpolen 

i en luftballong. 
• 1910–1912 Robert Scott försökte nå Sydpolen med hjälp av hästar
• 1926 flög Roald Amundsen och Lincoln Ellsworth med luftskepp 

över Nordpolen
• Ernest Shackleton gjorde flera expeditioner för att försöka nå 

Sydpolen. Tredje gången. 1914–1916, frös hans skepp fast i isen. 

Äventyrare
Renata Chlumska, Annelie Pompe, Johanna Davidsson,  
Göran Kropp, Lars Monsen och Fredrika Ek

Pyssel
Rita ett eget astrolabium
Låt barnen titta på bilden av astrolabiet på sid 70. Låt dem sedan rita 
ett eget astrolabium. Man kan själv hitta på hur himlen ska se ut. 
• Har den flera månar? 
• Bara gröna stjärnor? 
• Vilka namn har stjärnorna och månarna? 
• Finns det särskilda stjärnbilder? 
• Hur många planeter finns det? 
• Hur många solar? 

Hitta på och rita ett eget djur
Tunneldrullaren lever i tunnlarna under staden. De gillar sötsaker 
och för tur med sig. Tunneldrullaren som blivit Alexas husdjur får 
namnet Maräng.

Låt barnen fantisera och rita andra djur som bor i tunnlarna. 
• Vad heter de? 
• Hur ser de ut? 
• Vilka egenskaper har de? 
• Vad tycker de om att äta? 
• För de tur med sig? 
• Något annat som är speciellt med dem? 
• Vad behöver djur som lever i mörker under jorden vara bra på?

Kontakta författaren 
Instagram: @linn.aslund_forfattare
Facebook: facebook.com/linnaslundforfattare
Boken på sociala medier: #florawolfochstjärntjuven (Tagga gärna!)


