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INTRODUKTION
Filix Wood – Bara den svagaste överlever handlar om storstadskillen Filix 
som hamnar i en oupptäckt och mystisk värld där hans eget liv står på 
spel.

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, gärna diskute-
ra tillsammans.

Alla uppgifter är kopplade till läroplanen (Lgr 11) och kursplanen i svens-
ka 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 klassvis. 

BERÄTTELSEN
För 389 år sedan brakade en guldgruva sönder och samman. En expedi-
tion offrade sig för att skydda världen från ondskan som fanns där under. 
Hemligheten har bevarats i nästan fyrahundra år då en ung kille vid namn 
Filix Wood vaknar upp i sin säng med en konstig känsla i naveln. Det är 
som en osynlig, tunn tråd av längtan. Den leder honom ut i skogen till en 
isolerad värld där alla lever i träden och viger sina liv åt att skydda resten 
av världen från gruvans ondska som hotar att förgöra allt. Det är en värld 
där bara den starkaste sägs överleva, men där den svagaste kanske egentli-
gen är den som är starkast.

Bara den svagaste överlever är ett spännande och roligt äventyr, om att 
våga vara svag och om sökandet efter att bli någon, att hitta sin plats på 
jorden vare sig man söker och längtar efter det okända eller om man läng-
tar bort från den hemliga värld bland träden man vuxit upp i.

Detta är den första boken i en planerad serie.



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 Petrus Dahlin?
Vad tänker du om boken nu innan du har börjat läsa? ”Jag tänker att ...”
Det är två dominerande färger på omslaget: rött och grönt.  
Vad symboliserar de ofta? 
(Rött: ilska, varning, eld. Grönt: natur, lugn)

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. 
Gå igenom svåra ord och uttryck innan läsningen. Till vissa kapitel kan 
eleverna få i uppgift att själva markera svåra ord och ta reda på vad de 
betyder och sedan går ni igenom det i efterhand.
Ge eleverna i uppgift att använda ord och uttryck i egna, påhittade me-
ningar 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. 
”Svåra ord och uttryck” står i listorna nedan oftast i sin grundform även 
om de i texten står i någon annan form. Kolla gärna igenom dessa i förväg 
så du hinner tänka till eftersom en del kan vara svåra att hitta synonymer 
till eller snabbt komma på en enkel förklaring till.

Kapitel 1: EN LITEN FINGERVISNING
Svåra ord och uttryck
fingervisning, expedition, ära, rikedom, ormbunkssnår, generation, 

ättling, förmoder, lustgården, ofantlig, impulsiv, performanceartist, 
intensiv

Läsförståelsefrågor
Var utspelar sig berättelsen? (på raderna)
Varför hade Filix och hans mamma köpt just den här lägenheten?  
(mellan raderna)
Vad fanns egentligen i gruvan? Vad menas med ”mörkret”? (bortom 
raderna)
Varför ilar det i Filix mage? (bortom raderna)

Kapitel 2: EN TRYGG BESKYDDARE
Svåra ord och uttryck
beskyddare, sirligt utsnidad, vibrationer, pain au chocolat, slå tanken 
ifrån sig, trona majestätiskt, förmågor, ådra (konstnärlig ådra), förmana, 
exalterad,

Läsförståelsefrågor
Vem är Agnes? (på raderna)
Vad tycker Filix mamma om dataspel? (på raderna)
Vad var det som gick fel så att Filix hår brann upp? (på raderna)
Varför heter kapitlet En trygg beskyddare? (mellan raderna)
Citattecken (” ”) används runt repliker, alltså när någon säger något. 
Men det kan också användas på andra sätt. Varför är det citattecken 
runt ”råkade”? (s 15) (bortom raderna)

Kapitel 3: ETT JOBBIGT SAMTAL
Svåra ord och uttryck
spontan, sprida sig som en löpeld, anonym, konstatera, grina illa, med-
lidande, ateljé, kreativ, sensitiv, persikolen, prima, 



Läsförståelsefrågor
Varför pratade alla om Filix på skolan? (på raderna)
Varför vill rektorn inte ge Filix ledigt? (på raderna)
Vad tycker du om Filix mamma? Har hon rätt i det hon säger? Gör rektorn 
rätt som låter henne bestämma om ledigheten? (bortom raderna/diskutera)
Hur gammal tror du att Filix är? (bortom raderna)

Kapitel 4: EN TANKE PÅ NÅGOT ANNAT
Svåra ord och uttryck
köra över, kärleksaffär, ett glas vitt, skaldjur, propagandafilm, velande/
velighet, dignande, havets frukter, föraning, malaria, tristess, gourmet, 
bladverk, vindlande, siluett

Läsförståelsefrågor
Filix beskriver sin mamma som en ”målsökande robot”. Vad menar han 
med det? (mellan raderna)
Vad har du fått veta om Filix pappa? (på raderna)
Varför berättar inte Filix för sin mamma om pirrandet i naveln den här 
gången? (på raderna)
Vilka känslor får Filix av att vara i parken? (på raderna)
Har du någon sådan särskilt plats? (bortom raderna)

Kapitel 5: EN GRÖN DRÖM
Svåra ord och uttryck
överbeskyddande, vek, rastlös, ögonen blödde, lokalsinne, komplett, 
stormkök, hallucinera, surra fast, manualer, positivt inställd, investering, 
högtidligt, 

Läsförståelsefrågor 
Varför går Filix ut och promenerar? (på raderna)

Vad är det som får Filix att berätta för sin mamma om planerna att sova 
i parken? (mellan raderna)
Kapitlet heter En grön dröm. Vad syftar ”grön” på?
Varför börjar man ibland skratta vid helt fel tillfällen? Har det hänt dig 
någon gång? (bortom raderna)

Kapitel 6: ETT VIKTIGT BESLUT VID  
MIDDAGSBORDET
Svåra ord och uttryck
finess, masa sig, kallprata, entusiastiskt, rond, smickrande, 

Läsförståelsefrågor
Vilket viktigt beslut tror du kapitlet kommer att handla om? (mellan  
raderna)
Hur påverkas Filix av det hans mamma säger om hans pappa? (mellan 
raderna)
Varför hade mamma dukat fint och lagat hans favoritmat? (mellan raderna)
Hur känns det för Filix när han tänker på övernattningen utomhus? (på 
raderna)
Vad tror du det står i Agnes svar? (bortom raderna)

Kapitel 7: EN MÖRK NATT I SKOGEN
Svåra ord och uttryck
rejäl, delikatesser, installera, hålla låda, glänta, krök, dunkelt, 

Läsförståelsefrågor
Varför vaknade Filix tidigare än vanligt denna morgon? (mellan raderna)
Vad betyder det att Filix ska ”trampa upp nya stigar”? (bortom raderna)
Varför ville inte Agnes gå djupare in i skogen? (på raderna)
Skriv en packningslista för en natts äventyr i skogen eller jobba i små-
grupper och välj ut en av sakerna i paren nedan (bortom raderna)



sovsäck – liggunderlag, termos – vattenflaska, tält – presenning, ficklampa 
– tändstickor,  mobiltelefon – karta, extra kläder – extra skor, spritkök – grill-
galler, toalettpapper – plåster, nyponsoppa – torr ved, batterier – kniv, kortlek 
– godis, rep - reflexväst, solskyddskräm - spritbränsle

Kapitel 8: EN VIKTIG GÅVA
Svåra ord och uttryck
horisonten, feberyra, skeptiskt, meditera, navelsträng, frosseri, 

Läsförståelsefrågor
Varför trycker Filix i Agnes navel? (mellan raderna)
Vad gör de när de är i tältet? (på raderna)
Vilken tror du är den viktiga gåvan i kapitelrubriken? (bortom raderna)

Kapitel 9: ENSAM I MÖRKRET
Svåra ord och uttryck
distrahera, smickrande, nojig, fåfäng, förvriden, Seven Eleven, koordinaterna, 
strålkastare, livlina,  

Läsförståelsefrågor
Varför vill Agnes åka hem? (mellan raderna)
Vad tycker Filix om att Agnes åker hem? (på raderna)
Varför tänker han ljuga för sin mamma (på raderna)
Agnes och Filix beskriver varandra med ord som glad, rolig, omtänksam, snäll, 
ärlig, rättvis, smart, snygg, kul. Fundera över ungefär tre ord som skulle beskriva 
dig. Och kan du komma på någon sämre egenskap du har? (bortom raderna)

Kapitel 10: NÄR SKOGEN ROPAR
Svåra ord och uttryck
stråk, kronor, få kalla fötter, betrakta, förmå sig, brås på, tidsfristen, enerverande, 

Läsförståelsefrågor
Du som läsare vet något som Filix inte vet. Vart är han på väg? Vart vill 
den osynliga tråden i naveln föra honom? (mellan raderna) (se kap 1)
Vad menar Filix med att han flyttar hemifrån? (mellan raderna)
Varför är Filix inte rädd trots att han har tappat bort sina saker och är vilse 
och utan mat? (på raderna)

Kapitel 11: BARA EN EKORRE ...
Svåra ord och uttryck
mångata, (siluett), egendomlig, urlakad, koger, ålderdomlig, nybyggare, 
givakt, muskulös, buskage 

Läsförståelsefrågor
Vad tror du om mångatan över vattnet? Var det en dröm eller var det på 
riktigt? (bortom raderna)
Vad menas med ”pepparkornsögon”? Hur ser sådana ut? (bortom raderna)
Vilka två viktiga saker hittar mannen som heter Rubus i Filix fickor?  
(på raderna)
Tror du att Rubus är en bra eller en dålig person? (bortom raderna)
Rita/måla en bild av ekorren som Filix möter. (Ha gärna en bild av en 
riktig ekorre att titta på.)

Kapitel 12: ETT OBEKANT MULLER
Svåra ord och uttryck
definitivt, utböling, agera, lajvare, civilisation, spång (spänger), favela, 
avancerat, isoleringscell, absurt, bister, inlevelse

Läsförståelsefrågor
Historien berättas ur Filix perspektiv – alltså genom hans tankar och käns-
lor. Men i det här kapitlet är det ett perspektivbyte. Var i texten?  



Vems perspektiv? Varför tror du författaren har gjort så? (bortom raderna)
Varför har Rubus inte berättat för någon annan om Filix? (mellan raderna)
Varför är Filix inte så rädd fastän han är tillfångatagen? (på raderna)
Förklara orden: aloë och Cado (på raderna)
Varifrån tror du mullrandet kommer? (mellan raderna)

Svåra ord och uttryck
Svåra ord och uttryck
rabies, värja, långsint, förbryllad, håglöst 

Läsförståelsefrågor
Sammanfatta kapitlet med 3 – 5 meningar. (Tips på vad du kan tänka på: 
Vilka kommer in till Filix? Varför kommer de? Vad händer? Vad känner 
Filix? Hur slutar kapitlet?)

Kapitel 14: EN NY BEKANTSKAP
Svåra ord och uttryck
tillstymmelse, myt, förfäder, teatraliskt, navigera, grynnor, girigt, 

Läsförståelsefrågor
Vem syftar kapitelrubriken på? (på raderna)
Nämn minst tre olika saker du får veta om Filix nya bekantskap. (på  
raderna)
Förklara ordet: flaccidus

Kapitel 15: EN MINDRE CHOCK
Svåra ord och uttryck
sällsynt, valuta, undanhålla, växtriket, förgöra, illusioner, illavarslande, rista

Läsförståelsefrågor
Vad fick Filix att förstå att allt var på riktigt och inte på låtsas som han 
tidigare trott? (på raderna)
Vad tror du Saga skulle skaffa först av allt om hon fick en snäcka? (mellan 
raderna)
Varför tror du att gruvrådet inte vill att alla i byn ska få veta vad som  
händer i Cado? (bortom raderna)
Vad är det för skillnad mellan gengångare och skengångare? (på raderna)
Filix betyder ormbunke. Ta reda på vad namnen Saga och Agnes betyder. 
Har ditt eget namn någon särskild betydelse? (bortom raderna)

Kapitel 16: GRUVRÅDET FÅR NYA PROBLEM
Svåra ord och uttryck
organisera sig, vanka, trofé, fibbla bort sig, tafatt, mörbultad, 

Läsförståelsefrågor
Vad menas med att Filix hoppas att hans mamma rev upp himmel och 
jord för hans skull? (mellan raderna)
Vart tror du Rubus och Hastifer tog Filix? (mellan raderna) (tips: kapitel-
rubriken)
Rita en bild av träden, hängbroarna, trapporna och trädkojorna.

Kapitel 17: INTE VILKEN DÖRR SOM HELST
Svåra ord och uttryck
avsats, fotogenlampa, kandelaber, gest, pondus, ritual, analysera, avrätta, 
ordförande, argumentera



Läsförståelsefrågor
Varför dödar de inte Filix direkt? (på raderna)
Vem är ledare för gruvrådet? (på raderna) 
Vilket av följande ord sammanfattar detta kapitel bäst och varför? snäckor, 
nybyggare, rättegång (mellan raderna)
Låtsas att Filix mamma plötsligt kommer in till gruvrådet. Vad skulle ha 
hänt? Vad skulle hon ha gjort? Skriv ett eget alternativt kapitel. (bortom 
raderna)

Kapitel 18: TRE MOT EN
Svåra ord och uttryck
oåterkalleligt, inkräkta, reservera sig, frustrerad, diktatur

Läsförståelsefrågor
Vad är nybyggare för något? (på raderna)
Vad tror du har hänt med Rubus son? (mellan raderna)

Kapitel 19: DAGS ATT MATA FÅGLARNA
Svåra ord och uttryck
desperat, vördnadsfull, nagelfara, instinktivt, barbarer, ceremoni, tempel

Läsförståelsefrågor
Vad är det för speciellt med Prinus ögon? (på raderna)
Varför hjälper inte Rubus Filix och befriar honom? (bortom raderna)

Kapitel 20: EN JOBBIG RITUAL
Svåra ord och uttryck
dunkel, skyla, skandera

Läsförståelsefrågor
Nu är Filix inte fastbunden. Varför går han inte därifrån? (på raderna)
Varför känner sig Filix rädd fastän han inte är hotad till döden längre? 
(mellan raderna)

Kapitel 21: VAD ÄR EN REDITUS?
Svåra ord och uttryck
överväldigad, uppenbarelse, prank, kontemplera

Läsförståelsefrågor
Vad betyder reditus? (på raderna)
Ta reda på vilket språk ordet reditus kommer ifrån. (bortom raderna)
Låtsas att Filix får tag i sin mobil och skriver ett sms till sin mamma.  
Vad skulle han skriva? (bortom raderna)

Kapitel 22: ETT NYTT HEM
Svåra ord och uttryck
ignorera, ursprung, härstamma, manslängd, definitivt

Läsförståelsefrågor
Varför är det viktigt för Filix att bli vän med Kvickrot? (på raderna)
Vilket hade du valt att äta: insektsröra eller torkad vildhund? (bortom 
raderna)
Vems rum tror du det är Filix får bo i? (mellan raderna)

Kapitel 23: DU SKÖNA NYA VÄRLD
Svåra ord och uttryck
existera, med nöd och näppe, gåspenna, upplopp, memorera, svälja  
förtreten, göra stordåd



Läsförståelsefrågor
Hur lång tid har det gått sedan Filix och Agnes åkte ut till skogen? (på 
raderna)
Alla tror att Filix har stulit snäckan. Har du någon gång blivit anklagad  
för något du inte gjort? (bortom raderna)
Vilka förväntningar har Rubus och träsnidarna på Filix? (på raderna)

Kapitel 24: EN MÄRKLIG MEDICINMAN
Svåra ord och uttryck
kompakt, krum, antibiotika, undermålig

Läsförståelsefrågor
Hur beskrivs Filix av Gingko? (på raderna)
Varför vill gruvrådet att Saga ska glömma Filix? (mellan raderna)

Kapitel 25: ETT JOBBIGT STORMÖTE
Svåra ord och uttryck
träpatron, träjalusier, dramatiskt, strålkastare, besinna sig, biceps,  
sinnes slö, initiativ, strategisk, förnedras

Läsförståelsefrågor
Vad tycker Rubus om Tolvan? (på raderna)
Varför vill gruvrådet att folket i byn ska tro att nybyggarna har det  
eländigt? (bortom raderna)
På vilket sätt kan det vara en fördel på Filix att han så svag och otränad? 
(mellan raderna)

Kapitel 26: DET FÖRSTA TESTET
Svåra ord och uttryck
illusioner, fysiska prestationer, lokalsinne, lysa upp, ströva fritt

Läsförståelsefrågor
Vad är Filix planer för att kunna fly? (på raderna)
Varför säger Rubus att Filix ska hålla sig borta från Saga Ormhassel?  
(mellan raderna)
Testa hur många armhävningar du orkar göra.

Kapitel 27: ETT HEMLIGT BESÖK
Svåra ord och uttryck
officiell version, cikador, parallell, patrullera, kamouflerad, pillemariskt

Läsförståelsefrågor
Tänk dig att du är där Filix är just nu. Vad skulle du sakna mest? Gör en 
lista på ca fem saker (bortom raderna)
Tycker du det är en bra eller en dålig idé av Filix att följa med Saga Orm-
hassel? (bortom raderna)

Kapitel 28: HEMMA HOS FAMILJEN ORMHASSEL
Svåra ord och uttryck
desperat, gisten, belamrat

Läsförståelsefrågor
Vilka olika farliga djur finns det vid träsket där Saga Ormhassel bor?  
(på raderna)
Filix säger till Saga Ormhassel: ”Mitt liv ligger i dina händer”. Vad menas 
med det? (mellan raderna)



Kapitel 29: ETT FLYKTFÖRSÖK
Svåra ord och uttryck
vara borta i roten, förråda, terräng

Läsförståelsefrågor
Nu har vi inte tid för några frågor! Vi måste läsa och se vad som händer 
med Filix flyktförsök.

Kapitel 30: FÅNGAD AV EN HISTORIA
Svåra ord och uttryck
kvida, givakt, mikrosekund, tafatt, sukta efter, gynna dig, förgöra dig

Läsförståelsefrågor
Vad var det som hade förföljt Filix under flykten? (på raderna)
Hur visar Kvickrot att hon är sur på Filix? (på raderna)
Hur ser Rubus och Saga Ormhassel och de andra byborna på döden?  
(på raderna)

Kapitel 31: EN FUTTIG LITEN SNÄCKA
Svåra ord och uttryck
oinspirerande, girighet, innanmäte, Näcken 

Läsförståelsefrågor
Varför tror du att Tolvan säger att han saknar en snäcka? (bortom raderna)
Vad är det som händer när Cado vaknar? (på raderna)

Kapitel 32: SKVALLER OCH RYKTEN
Svåra ord och uttryck
samspelt, fåfängt försök, handlingsförlamad, svedd

Läsförståelsefrågor
Vad är favus för något? (på raderna)
Var det rätt eller fel av Filix att ta emot och äta favusen? (bortom raderna)

Kapitel 33: STORMÖTET
Svåra ord och uttryck
fotsid, freak, ranson, spekulation, spontan, förutseende, skilja agnarna 
från vetet, representera

Läsförståelsefrågor
Varför har rådet samlat till stormöte? (på raderna)
Förutom Cado finns det ett annat ondskefullt hot nu. Vad kallas det? (på 
raderna)
Minns du vad flaccidus betyder? Vad tror du en ”fortis” är? (mellan raderna)

Kapitel 34: SKAVFÖTTERS OCH DRÖMMAR  
OM SNÄCKOR
Svåra ord och uttryck
skavfötters, legend, generationer, sägen, bita sig i tungan

Läsförståelsefrågor
I berättelsen finns gengångare och skengångare, och nu även hybrider.  
Vad är det? (på raderna)
Saga Ormhassel tror på en geocentrisk världsbild, alltså att solen snurrar 
runt jorden. Vad kallas det när man säger att jorden snurrar runt solen? 
(bortom raderna)
Varför tror du Saga Ormhassel inte vill gå hem? (mellan raderna)
Vilka andra valutor/betalmedel känner du till förutom svenska kronor? 
(bortom raderna)
Kan man hitta på en egen valuta? Vad krävs för att det skulle fungera? 
(bortom raderna)



Kapitel 35: DEN FÖRSTA TÄVLINGSDAGEN
Svåra ord och uttryck
inkräktare, trillade polletten ner, hetluften, åtråvärd

Läsförståelsefrågor
Hur blir Filix väckt? (på raderna)
Varför gör Filix ett flyktförsök just idag? (på raderna)
Hur känner Filix inför tävlingarna? (mellan raderna)

Kapitel 36: BARA DE STARKASTE ÖVERLEVER
Svåra ord och uttryck
adrenalin, protokoll, koala

Läsförståelsefrågor
Vad kallas den första deltävlingen? (på raderna)
Hur känner sig Filix efter sina försök att klättra? (på raderna)
Kan du komma på någon situation där du har känt dig tvingad att  
göra något du verkligen inte vill? Hur känns det? (bortom raderna)

Kapitel 37: DET ÄR SKILLNAD PÅ FOLK  
OCH FOLK
Svåra ord och uttryck
med stor möda, dra nytta av, hierarki, machokille

Läsförståelsefrågor
Varför går Filix och pratar med Kaprifol? (på raderna)
Varför säger Kaprifol att hon har ont i vaden? (mellan raderna)
Om man inte föds som träpatron kan man aldrig bli det. Kan du komma 
på något liknande i vår värld? Eller kan man bli vad man vill i t.ex. Sverige? 
(bortom raderna)

Kapitel 38: NÅGON VILL SÄTTA FILIX I BUREN
Svåra ord och uttryck
revir, stå handfallen, tillgivenhet, uppsluppen, skadeglatt, antiken, nicka till

Läsförståelsefrågor
Vad menas med ”ett ihåligt försök”? (mellan raderna)
Filix har blivit vän med Saga Ormhassel och han börjar bli vän med 
Kvickrot också. Hur har de blivit vänner? Vad är viktigt för att man ska 
kunna bli vän med någon? (på raderna, bortom raderna)

Kapitel 39: FILIX KAN INTE HÅLLA TYST
Svåra ord och uttryck
bister uppsyn, djurkranium, full trupp, kvittering, medtagen, slå slint

Läsförståelsefrågor
Vad är det Filix inte kan hålla tyst om? (på raderna)
Varför avslöjar han sig? (mellan raderna)
Brukar du ibland råka säga saker som du sedan får ångra? (bortom raderna)

Kapitel 40: STOR I ORDEN, LITEN PÅ JORDEN
Svåra ord och uttryck
vakuum, glåpord, bära bud, rasera, många mansåldrar, vara ironisk, koras, 
andra klassens medborgare, 

Läsförståelsefrågor
Vad menas med kapitelrubriken? (bortom raderna)
Varför skickar Rubus hem Filix? (på raderna)
Byborna behöver kunna klättra i träd, i Filix värld är det oviktigt. I sin 
egen värld behövde han inte veta något om ekorrar, men nu är det jätte-
viktigt för honom. Diskutera i klassen. Behöver ni i klassen exakt samma 



kunskaper? Vilka olika kunskaper har ni? (bortom raderna) 
Författaren använder gärna ”cliffhangers” för att få läsaren att vilja läsa 
vidare. Vad betyder cliffhanger? Vad är cliffhangern i kapitel 40? (bortom 
raderna)

Kapitel 41: CADO VAKNAR
Svåra ord och uttryck
vara ute på tunn is, briljera, visa sig på styva linan, vara i maskopi, 
ödesmättad

Läsförståelsefrågor
Vilket är det första tecknet på att Cado är på väg att vakna? (mellan raderna)
Varför vill Oleander Hemlock gå ner i Cado trots att han troligtvis skulle 
dö? (bortom raderna)

Kapitel 42: DEN FÖRSTA DÖDSDANSEN
Svåra ord och uttryck
överrumplad, rännil, uppslukad

Läsförståelsefrågor
Varför var Filix på väg mot vattenfallet från början? (på raderna)
Vad tror du om Filix experiment? Förra gången han experimenterade med 
eld gick det inte så bra ... Tror du det går bätte den här gången? (bortom 
raderna)
Bilduppgift: gör en bild av Cado med sitt utbrott och vattenfallet ovanför 
med regnbåge och kanske dammen med tropiska växter. Måla eller gör 
kollage. Antingen enskilt eller i små grupper. 

Kapitel 43: TVÅ GÖMDA SYSTRAR
Svåra ord och uttryck
febrilt, stålsätta sig, förödelse

Läsförståelsefrågor
Vad har hänt med de fem kämparna som skickades ner i Cado? (på raderna)
Felix vet inte om han helst vill fly eller stanna kvar. Vad tycker du han ska 
göra? (bortom raderna)

Kapitel 44: CADOS HEMLIGHET
Svåra ord och uttryck
göra en fluga förnär

Läsförståelsefrågor
Hur klarar sig Filix från att bli upptäckt av Nox? (på raderna)
Varför är de oeniga om ifall de ska skicka ner fler krigare i Cado eller inte? 
(på raderna)
Vad betyder ”ha korgen full med spännande innehåll”? (mellan raderna)
Gruvrådet består av Rubus, Nox, Hastifer, Prinus och Tolvan. Vad vet du 
om dem och vad tycker du om dem hittills? (bortom raderna)

Kapitel 45: SANNINGEN OM SNÄCKAN
Svåra ord och uttryck
stämma, ökänd, ruckel

Läsförståelsefrågor
Tror du att Filix kan lita på Kaprifol? (mellan raderna)



Kapitel 46: DAGS ATT MATA FÅGLARNA IGEN
Svåra ord och uttryck
ömma för, vara i görningen, begynnelsen

Läsförståelsefrågor
Varför hade byborna börjat offra fångar till fåglarna? (på raderna)
Vad gjorde Prinus genom att lägga händerna på Filix huvud? (mellan 
raderna)

Kapitel 47: CADO KRÄVER MER
Svåra ord och uttryck
rekommendera, harmoni, följe, uppjagad, offerceremoni, mässa, mantra, 
hymn 

Läsförståelsefrågor
Vad menar Rubus med att Filix inte verkar ha någon insikt om sina  
förmågor, när han väljer att gå ner i Cado? (mellan raderna)
Vem fler än Filix hamnar i Cado? (på raderna)

Kapitel 48: PÅ FEL SIDA OM LIVET
Svåra ord och uttryck
fortplantas, fastsurrad, frustration, blotta sig (sina känslor), glida under 
radarn, likgiltighet

Läsförståelsefrågor
Vad var Saga Ormhassels plan – som hon menar att Filix förstört?  
(på raderna)
Förklara Filix plan om krafter och motkrafter. (på raderna)
Fundera vilka rädslor du har som du skulle kunna använda om du  
mötte en gengångare. (bortom raderna)

Kapitel 49: ETT OBEHAGLIGT MÖTE
Svåra ord och uttryck
passage, syrefattig, krönas

Läsförståelsefrågor
Varför såg det ut som om taket rörde sig inne i grottan? (på raderna)
Ta reda på vad stalaktiter och stalagmiter är. (bortom raderna)
Varför berättar inte Filix för Saga Ormhassel att grottan påminner  
honom om ett dataspel? (mellan raderna)

Kapitel 50: ETT ÄNNU OBEHAGLIGARE MÖTE
Svåra ord och uttryck
flintsten, förvränga, vibrera, atmosfär, avgrundslikt

Läsförståelsefrågor
Beskriv miljön inne i grottan. Använd så många sinnen som möjligt: vilka 
ljud hör de, vad ser de, hur känns det
Varför hade Oleander Hemlock gått ner i grottan? (på raderna)

Kapitel 51: ETT STEG NÄRMARE DÖDEN
Svåra ord och uttryck
kaskad, öronbedövande, tumla

Läsförståelsefrågor
Vilka två hot måste Filix och Saga Ormhassel kämpa emot? (på raderna)
Vad var det sista Filix tänkte på när han trodde han han skulle dö? (mellan 
raderna)



Kapitel 52: NAVELSTRÄNGEN
Svåra ord och uttryck
kommendera, outgrundligt, skreva

Läsförståelsefrågor
I början av kapitlet är Rubus arg på Prinus. Varför? Vad tror han har hänt 
med Filix? (mellan raderna)
Vad var det som fick gruvan att rasa ihop? (mellan raderna)
Hur kan de bevisa att de har träffat på Oleander Hemlock i gruvan?  
(på raderna)

Kapitel 52: ÄNTLIGEN HEMMA
Svåra ord och uttryck
självbild, cred

Läsförståelsefrågor
Vilket är viktigast: att Filix har förändrat sin egen syn på sig själv eller  
att byborna har ändrat sig om honom? (bortom raderna)
Var är Filix, Saga Ormhassel och Kaprifol i slutet? Varför vill Filix inte  
gå dit först? (mellan raderna)
På vilka sätt styrs Saga Ormhassel och Kaprifol av vilken familj de är  
födda i? (mellan raderna)
Skriv ett sms från Filix till hans mamma där han förklarar var han är  
och att han kommer att stanna. (bortom raderna)

EFTER LÄSNINGEN
Ni kan gärna avsluta läsningen med ett gemensamt samtal efter att eleverna 
enskilt fått fundera över frågeställningarna. 

• Vilka andra berättelser kan du komma på som handlar om en ond makt    
som hotar världen eller mänskligheten?
• Kan du komma på några berättelser som handlar om att barn hamnar  
i en slags parallell värld? (tips: Narnia, Mio min Mio)
• Finns det andra böcker eller filmer som handlar om hur det är att vara 
en ”utböling”? Att inte passa in och kanske ses som mindre värd? 
• Byborna räknar inte tid som vi gör, i veckor och månader och år. Hur 
ser ni i klassen på tid? En del ser tid som en cirkel eller ett rakt streck 
upp eller rakt fram, eller som en ellips till exempel. Ser någon tid i färg? 
Ett dygn, en vecka, ett år, ett liv – är det olika bilder och former? 
• Vilka saker är annorlunda för Filix i början och i slutet av boken?
• Är det något du undrar över som du inte har fått svar på?
• Är det något du tycker författaren borde ha gjort annorlunda?
• Vilken karaktär i boken tycker du var mest intressant? Varför? Vilken 
karaktär skulle du välja att själva vara? Vem tycker du att du själv är mest lik?
• Fanns det några speciella symboler och tecken som återkom?
• Finns det något du tycker att Filix borde ha gjort annorlunda?
• Vad gillade du mest med boken? 
• Skulle du vilja läsa en fortsättning på berättelsen om Filix? Varför/ 
varför inte?


