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Rekommenderas för åk 1–3

En handledning av Linn Åslund



Introduktion
Ester Tagg och Sjöormens öga är den andra boken i trilogin om Ester Tagg. 
En dag dyker det upp ett brev på piratskeppet Den flygande holländaren. 
Det är från Amelia Sorgmantel. Hon berättar att hon är strandsatt med sin 
besättning och snabbt behöver hjälp.

Ester vet att Sorgmantel är den enda som kan berätta var hennes föräldrar 
är. Hon måste få åka dit! Problemet är bara att kapten Stålhjärta har varit 
tvungen att pantsätta Den flygande holländaren. För att bli fria från skul-
den måste Stålhjärta och hennes besättning först hitta den mytomspunna 
ädelstenen Sjöormens öga.

Fakta
Skattgömman på Oak Island
1795 hittade Daniel McGinnis en mystiskt glänta på ön Oak Island 
i Kanada. Alla träd utom en gigantisk ek var nedsågade. 
Marken runt eken var nedsjunken och på en av trädets 
grenar kunde man se märken från rep som skavt bort 
barken. Daniel hämtade två kompisar och började 
gräva och snart hittade de något som liknade ett 
stort gruvhål. Tyvärr hade Daniel och hans kom-
pisar inte möjlighet att undersöka platsen ordent-
ligt. Men efter dem har många skattjägare lagt 
ned mycket tid och pengar på att undersöka 
vad som finns nere i hålet, som idag är fyllt  
med vatten. Det finns massor av teorier och legender 
om vad som kan finnas i hålet. En av teorierna säger att 
piratkaptenen Kapten Kidd gömt en av sina skatter där.
Men hittills har man inte hittat något.

Innan läsningen
Titta tillsammans på bokens omslag. Diskutera tillsammans med eleverna. 
Be eleverna motivera sina svar. Ställ frågor som ”Varför tror du det?” ”Hur 
tänker du då?” 

Det står två namn, Linn Åslund och Rebecka Helmersson, på framsidan. 
Vilka är det? 

Läs titeln och titta på bilden. Vad händer på bilden? Vad tror ni boken 
kommer handla om? Verkar boken spännande? Rolig? Läskig?

Jämför med omslaget till Ester Tagg och Den flygande holländaren. Vilka 
likheter kan ni se? Vilka skillnader? Vad kommer ni ihåg från Ester Tagg 
och Den flygande holländaren? Vilken av böckerna verkar mest 
spännande? Rolig? Läskig? 



I boken skriver kapten Stålhjärta i en loggbok. Loggböcker är något man 
fortfarande använder på skepp. Vad är en loggbok? Vad tror du att man 
skriver i en loggbok? Varför skriver man i den? Om du skulle föra loggbok 
en vecka i ditt liv, vad skulle du skriva då?

Sjöormar är ett mytologiskt djur. Pirater berättade ofta historier om läski-
ga djur som bor i vattnet. Varför gjorde de det? Känner du till några andra 
vattenlevande monster?

Jobba vidare med boken 
Svåra ord och uttryck
Loggbok
Piratnäste
Kompassros
Kommendör
Legend
Telegram
Reglemente
Reglementsenlig
Paragraf
Terräng
Svära en ed

Frågor att diskutera:
Två berömda piratkaptener som sägs ha grävt ner sina skatter är Henry 
Morgan (1635–1688) och Kapten Kidd (1645–1701) Varför ville man 
gräva ner en skatt? Vad händer om man hittar en gammal skatt idag?

I böcker och filmer är pirater ofta ute efter guld. Men verklighetens 
pirater attackerade ofta handelsskepp och stal till exempel rep, kryddor, 
socker, salt och mediciner. Varför stal de sådana saker tror du? Vad gjorde 
de med det de stulit?

En dålig kapten kunde röstas bort om hen inte gjorde ett bra arbete. Hur 
tycker du att en bra kapten ska vara? Är kapten Stålhjärta en bra kapten? 
Är Bottenstock en bra kapten?



Piratpyssel
Piratflaggor
Piratflaggor var ett sätt att skrämma andra, så att de skulle ge upp utan 
bråk. Vanliga symboler på piratflaggor var skelett, dödskallar, blod, vapen 
och timglas (som betydde ”din tid är ute”).
Rita en flagga för att visa att du är en riktigt läskig pirat.
Rita en flagga för att visa att du är en riktigt bra kompis.
Rita en klassflagga.

Rita en skattkarta 
Bestäm var skatten ska finnas. På en öde ö? I skogen? På skolgården?
Rita ett kryss där skatten ligger. 
Om du vill kan du rita skatten också. Vad är det? En kista med guld och 
ädelstenar? En påse godis? 
Rita andra symboler på kartan, exempelvis fotavtryck, vatten, träd, farliga 

Skeppsskorpor är bakade på mjöl, vatten och salt och det var vanligt att 
man hade med sådana som proviant under långa resor till havs. Varför 
tror ni att man hade med dem? Tror ni att de smakade gott? Vad tror ni att 
man annars åt på piratskeppen? 

Kartorna i Ester Tagg och Sjöormens öga är ritade på papper. Men för 
länge sedan i Oceanien skapade man något som kallades ribbkartor. Det 
var flätade av vass och snäckskal visade var olika öar låg. Det har också 
funnits kartor över kustlinjer som snidats i trä. Om du inte har papper och 
penna, hur skulle du göra en karta över till exempel skolgården då? 

Lär dig mer om djur kan misstas för farliga 
sjöodjur
Jättebläckfisk
Havsorm
Sillkung
Jättemal
Alligatorbengädda

Lär dig mer om våra mest kända sjöodjur
Loch Ness-odjuret
Storsjöodjuret
Midgårdsormen
Kraken
Sirener
Bäckahästen



djur, grottor, gamla ruiner…
Om du vill kan du skriva instruktioner. Till exempel ”Gå 15 steg norrut 
från den gamla eken”. 

Pysseltips
Om du vill få ett papper att se gammalt ut kan du använda kaffe. Lägg 
pappret på en diskbänk eller någon annan yta som tål att bli blöt. Häll (det 
kalla) kaffet på pappret och sprid ut med handen. Tar man lite kaffe i taget 
får pappret ett mer flammigt utseende. 
River du papprets kanter innan du häller på kaffet blir kanterna lite mör-
kare än du river efteråt.
Låt pappret torka. Nu kan du skriva eller rita på det. 
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KONTAKTA FÖRFATTAREN 
Instagram: @linn.aslund_forfattare
Facebook: www.facebook.com/linnaslundforfattare
Boken på sociala medier: #estertaggochsjöormensöga (Tagga gärna!)


