Lärarhandledning
Karma och Jonar: Klipptrollen
av Zelda Falköga
I serien om Karma och Jonar ingår fem
delar. Klipptrollen är den första delen.
Rekommenderas för förskoleklass – åk 3.
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LÄRARHANDLEDNING

Karma och Jonar – Introduktion
Karma och Jonar är en episk äventyrsberättelse av den fiktiva författaren Zelda Falköga. Skriven primärt för åldern 6–9 år men kan användas även i åldrarna 5–10 år.
Förutom att vara en rolig och spännande läsupplevelse ger boken möjligheter till samtal och aktiviteter med syfte att utveckla empati och
förståelse för andra, kreativitet och fantasi samt skriv- och läsförmåga.
Denna lärarhandledning är tänkt att hjälpa till att finna bra uppslag
och struktur för lärarledda aktiviteter i klassrummet. Handledningen
är uppdelad i två delar där den första delen fokuserar på övergripande ämnen med diskussionsfrågor och lekar, och den andra delen går
djupare in i varje enskilt kapitel med inriktning på språk och innehåll.

Läroplan för grundskolan gällande normer
och värden
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Läraren bör därför medvetet påverka eleverna att omfatta vårt
samhälles gemensamma värderingar.
Skolans mål är att varje elev …
- Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade
på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
- Respekterar andra människors egenvärde.

EPA-metoden

- Tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck
och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra
människor.

Ibland kan det vara svårt att få alla elever att delta i diskussionen, vilket i sin tur gör det besvärligt att bedöma vilka som har förstått texten.

- Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

En bra metod för att aktivera kommunikationen mellan eleverna är EPA
vilket står för Enskilt, Par, Alla. EPA-metoden innebär att läraren ställer
en fråga som eleverna först får fundera enskilt kring under ett par minuter och kanske skriva ner sina tankar. Sedan samtalar två elever tillsammans och berättar för varandra vad de tänker. Till sist delar eleverna med
sig av sina diskussioner i helklass. EPA-metoden används med fördel när
ni arbetar med vissa av frågorna till Karma och Jonar.

- Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett
vidare perspektiv.

Handlingen i boken

del 1

diskussion utifrån ämnen
I del 1 beskrivs de olika komponenterna som
gör boken. Till varje ämne finns frågor att
diskutera med eleverna samt roliga och
pedagogiska aktiviteter.

Glimeria har i tusen år varit ett sagolikt vackert land. Men sedan Stendraken landade i bergen har himlen förmörkats. De två modiga barnen Karma och Jonar hamnar plötsligt mitt i kampen för att befria sitt
land från ondska. Kolla gärna på Karma och Jonar-trailern innan ni
diskuterar handlingen. Länk finner du längst bak i häftet.

Frågor:
Vad tycker ni att boken handlar om? Sammanfatta handlingen!
Vad är bra med boken? Vad är mindre bra med boken?
Ser ni några likheter med andra böcker, t.ex. Ronja Rövardotter av
Astrid Lindgren?
Vad finns det för olika slags böcker? Räkna upp alla sorter ni kommer på!

Aktiviteter:
Varje elev får sätta ihop en lista på tre till fem favoritböcker och skriva
några ord om varför de är bra.
Välj ett valfritt uppslag eller kapitel i boken och försök gestalta det
genom att spela upp en teater.
Låt eleverna fantisera ihop alternativa slut!
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Karma och Jonar – två ovanliga barn

Aktiviteter:

Karma och Jonar är som barn är mest, men ändå inte. De lever i en
sagolik värld långt bort och för länge sedan där det förekommer magi,
drakar och mystiska figurer.

Låt eleverna skapa egna huvudpersoner genom att måla porträtt och
formulera några beskrivande ord. Kanske är huvudpersonerna superhjältar, djur eller utomjordingar?

Karma Stark är elva år och bor med sin mamma Luna, sin pappa Askar
och sina bröder och systrar. Förutom att hon är en fena på att skjuta
pilbåge så är hon även väldigt modig. När Askar rider ut i skogen för
att samla stjärnglöd vill hon väldigt gärna följa med, men det är bara
hennes äldre syskon som får det.

Dela upp klassen i två och två. Barn A ska tänka på en karaktär eller
föremål i boken. Barn B har sedan tjugo frågor på sig att komma fram
till vilken person eller föremål som barn A tänker på. Frågorna måste
kunna besvaras med ja eller nej, t.ex. ”är personen gammal?”

Jonar Garpe är tolv år och bor med sin mamma Rakel och pappa Herkus. Eftersom han är deras enda barn är de mycket beskyddande mot
honom. Nästan lite väl beskyddande, enligt Jonar. Jonar älskar djur
och han brukar tillbringa dagarna tillsammans med djuren som finns
på Garpegården – speciellt med enhörningen Remus och kinten Gala.
Det kan vara intressant att utgå från de två huvudpersonerna för att
försöka sätta ord på hur en person är, hur man förhåller sig till varandra, och hur man själv skulle vilja vara som person.

Frågor:
Hur skulle du beskriva Karma?
Hur skulle du beskriva Jonar?
Hur tycker du att de är mot varandra?
Varför är Karma och Jonars familjer fiender?
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Kinten och sagodjuren – vad är de för slags
djur?
Glimeria är fyllt av sagodjur. Endast fantasin sätter gränserna för hur
de kan se ut och vilka egenskaper de har.
Jonar älskar djur och blir ofta vän med de varelser han möter, oavsett
hur de ser ut. Tanken är att visa hur viktigt det är att ta hand om djur
och natur och respektera den miljö som finns runt omkring oss.

Alla får skriva ner ett djur på en självhäftande papperslapp. Lapparna
blandas och delas ut till eleverna. Utan att titta på lappen ska varje
elev fästa den i pannan. Alla ser varandras djur, men ingen ser sitt eget.
Leken går nu ut på att var och en ska försöka ta reda på vilket djur
hen är. I tur och ordning får lekdeltagarna ställa frågor om sig själva.
Frågorna ska formuleras så att svaret kan ges som ett ja eller ett nej. De
övriga lekdeltagarna ger kollektiva svar på frågorna. Så länge svaret är
ja får man fortsätta ställa frågor – vid ett nej går turen vidare. Leken
fortsätter tills någon kommit på vilket djur man är – alternativt tills
alla vet vad de är.

Frågor:
Vad har kinten för likheter med andra djur?
Remus är något så ovanligt som en svart enhörning. Varför har han ett
glödande horn? Vad tror du att han kan göra med det?
Galas pälskrage ändrar färg beroende på humör. Hur tror du att det
skulle vara om vi människor hade en sådan pälskrage?

Aktiviteter:
Låt barnen fantisera ihop ett eget sagodjur. De får rita upp djuret, beskriva det med några ord och ge djuret ett namn.
Låt eleverna göra sin egen humör-guide! Låt dem skriva ner alla humör
de kommer på och sedan måla ordet i den färg de tycker passar. Kanske
är glad ett blått humör och ledsen ett grönt humör? Eller tvärtom?
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Författaren Zelda Falköga och hur en bok
kommer till
Zelda Falköga är en äventyrare och upptäcktsresande med mystiska och
outforskade platser som specialitet. Zelda Falköga är en av mycket få
personer som någonsin har varit i landet Glimeria och som har hört
om landets öde med egna öron. Förutom att ha skrivit berättelsen om
Karma och Jonar, har hon även ritat teckningarna i boken. Visionen
är att blanda en modern, fartfylld manga-stil med levande färger och
fantasifull detaljrikedom.

Frågor:

Aktiviteter:
Barnen får försöka rita av några av figurerna i boken, exempelvis Karma och Jonar, enhörningen Remus, kinten Gala eller klipptrollen.
Skriv en gemensam berättelse i klassen eller i grupp. Ett av barnen får
skriva 1–2 meningar på ett papper. Därefter skickas pappret vidare till
nästa person som får fylla på med ytterligare 1–2 meningar. För att
historierna ska hänga ihop kan de byggas upp på det här sättet:
Stycke 1: En eller flera karaktärer introduceras
Stycke 2: Något händer eller hen/de gör något
Stycke 3: Som leder till något annat
Stycke 4: Avslut

Vart skulle du vilja resa om du var en äventyrare?
Hur tror du att det går till när man gör en bok?
Hur skulle du beskriva teckningarna?
Påminner stilen på teckningarna om någon annan bok du har läst
eller sett?
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Teman i boken – Mod och att våga/gott mot
ont/att vara en god vän

Finns det någon som gör någonting dumt som den inte borde?

Karma och Jonar är förankrad i ett viktigt budskap – att visa mod,
vara en god och lojal vän samt att tro på sin egen förmåga. Berättelsen
genomsyras av eviga frågor som hur det är att växa upp och det godas
kamp mot det onda.

Hade du vågat vad Karma och Jonar vågade?

Detta är universella teman, som är viktiga för alla, vem man än är,
oavsett om man är en flicka eller pojke, var man bor eller hur gammal
man är.
Efter att ha läst boken och talat om konkreta aspekter som innehåll och
karaktärer kan det vara dags att försöka komma en nivå djupare och fundera på vad som utmärker personerna och hur de agerar.
Passa på att lyssna på Karma och Jonars låt Genom eld på Spotify medan ni diskuterar teman i boken.

Frågor:
Vilka är goda i boken?
Vilka är onda i boken?

När i boken behöver Karma och Jonar våga och visa mod?

När har du vågat/inte vågat något?
När kan det vara bra att inte våga? Är det också modigt?

Aktiviteter:
Varje elev får välja en person som de tycker är modig och skriva en kort
motivering om varför.
Låt barnen öva upp sin tillit genom att leka Blindstyre. Dela in gruppen i par. En är cykel och ställer sig då framför den som är cyklist. När
cyklisten håller händerna på båda axlarna rullar cykeln framåt. Om
cyklisten släpper handen från höger axel svänger cykeln till höger, och
samma sak till vänster. Cykeln stannar när cyklisten släpper styret med
båda händerna.
Låt dem navigera runt tillsammans bland de andra trafikanterna och
undvika kollisioner. När paren cyklat runt en stund och blivit bekanta
med övningen får cyklarna blunda.

Kan man vara god och ond samtidigt?
Vad är godhet och ondska för någonting?
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Karma och Jonars föräldrar

Hur ska en bra mamma och pappa vara?

Karma och Jonar har starka men hårda föräldrar. Båda familjerna har
ont om stjärnglöd. De stjäl från varandra för att klara sig och familjerna hatar varandra sedan länge.

Kan det finnas tillfällen när det är bra att en mamma eller pappa bestämmer något som barnet inte håller med om?

Karmas pappa Askar är smed och har lätt till ilska och gråt. Jonars mamma Rakel bestämmer mycket och låter inte Jonar få så mycket ansvar.
Föräldrar är viktiga i alla barns liv. De påverkar så många aspekter.
Ibland behöver en mamma eller pappa göra saker som ett barn inte
håller med om. Men ibland kan det också vara så att en förälder gör
något som inte tar hänsyn till barnet på bästa sätt.

Frågor:

Diskutera hur Karma och Jonar skulle kunna göra för att tala med sina
föräldrar om vad de inte håller med om.

Aktiviteter:
Varje elev får i uppgift att rita sin familj och beskriva varje familje
medlem med några ord.
Beskriv för eleverna hur ett släktträd är uppbyggt, och be dem måla
upp ett med sina närmaste släktingar. Sätt upp alla träd bredvid varandra för att se hur många olika familjekonstellationer det finns!

Beskriv Karmas pappa och Jonars mamma. Skulle du vilja ha dem som
föräldrar?
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Skapa din egen värld

Skapa din egen saga

Glimeria är som en egen värld. Här finns speciella djur som enhörningar och kintar, och växter som eldsflamman som sprutar stjärnglöd.

Karma och Jonars äventyr i Glimeria har bara börjat.

Världen är påhittad och finns inte på riktigt. Det finns något hisnande
i att skapa en fantasivärld. Allt är möjligt och det är man själv som
bestämmer helt hur den ska se ut. I den magin kan rymmas en befriande känsla av verklighetsflykt möjligheten att upptäcka något nytt
och annorlunda.

Frågor:
Beskriv Glimeria!
Skulle du vilja bo där? Varför/varför inte?

Aktiviteter:
Låt eleverna skapa sin egen värld genom att rita och beskriva med ord.
Uppmuntra barnen till att lägga till växter, varelser, väder, kanske till
och med monster! De får gärna namnge världens olika arter.

Klipptrollen är den första delen av fem. De andra delarna har redan fått
sina namn:
2. Flykten
3. Lyras ö
4. Nagdabergen
5. Stendraken

Frågor:
Hur tror du att äventyret fortsätter?
Hur skulle du vilja att det fortsätter?

Aktiviteter:
Be dina elever att beskriva hur det perfekta äventyret skulle se ut enligt
dem. Vilka skulle vara huvudpersoner? Vad skulle hända? Var skulle det
utspela sig? Låt barnen skriva en kort summering av sin berättelse.
Låt barnen komma på en titel till sin berättelse.
Dela ut varsitt A4-papper till barnen. Be dem vika pappret och måla
en framsida och baksida till boken. Ta inspiration från andra böckers
omslag.
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Prolog – Välkommen till Glimeria
Frågor om innehållet

del 2

innehåll och språk
per kapitel
Del 2 av handledningen används
effektivast när den läses parallellt med
Karma och Jonar: Klipptrollen. Frågor
baserade på handlingen och svåra ord
från varje kapitel hjälper eleverna att
utveckla sin textförståelse.

Vad är en prolog för någonting?
Hur skulle du beskriva Karma och Jonar?

Svåra ord
S. 8
Smidig
Observerar
S. 9
Klurig
Eftertänksam
Beskyddande
Bittra fiender
Förskräcklig
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Kapitel 1 – Stölden

Svåra ord

Frågor om innehållet

S. 12
Överröstas
Visthusboden
Överröstas

Vad händer i kapitlet?
Vem är Karma?
Varför blir hon arg?
Vad gör Rakel och hennes tjuvkumpaner?
Hur hade du känt om någon stulit något från dig?
Vad säger Karmas pappa Askar?
Vad är uppdraget som Karma får?

S. 13
Vårbär (påhittat bär som bara finns i Glimeria)
Sammanbitna
S. 14
Flinar
Tjuvkumpaner
Sannolikt
S. 15
Kogret
Fårskalle
S. 17
Bistra uppsyn
S. 18
Klipptroll (beskrivs på s. 19)
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Kapitel 2 – Jonars upptäckt

Svåra ord

Frågor om innehållet

S. 23
Boven
Gulleplutten
Tyglarna

Vad händer i kapitlet?
Vem är Jonar?
Vem är Gala och vem är Remus?
Vad gör Jonar i hagen?
Har du något djur som du tycker lika mycket om som en människa?
Vad har Jonars farbröder i säckarna?
Varför ser Jonar så orolig ut på sista sidan i kapitlet?

S. 24
Pälskrage
Millimeter
Hårsmån
S. 25
Glupskt
S. 26
Skymta
Skogsbrynet
S. 27
Hukar
Buskaget
Dyrbarheter
S. 28
Inkräktare
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Kapitel 3 – Första mötet

Svåra ord

Frågor om innehållet

S. 32
Förvarar

Vad händer i kapitlet?
Varför blir Jonar så arg?
Karma och Jonar gömmer sig i buskarna. Har du något hemligt ställe
som ingen vuxen känner till?
Hur hjälper Karma kinten?
Hur hjälper Jonar Karma?

S. 33
Hatet
Turkost
S. 34
Gnyr
Triumferande
S. 35
Barska
S. 37
Blänger
Trotsigt
Skyddsgudinnan
S. 38
Inspekterar
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Kapitel 4 – Klipptrollen kommer

Kapitel 5 – Tillfångatagen

Frågor om innehållet

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad händer i kapitlet?

Varför får Jonar inte hjälpa till att träna hästarna?

Vad tänker Karma på när hon är ute och går i skogen?

Varför behöver Jonar varna Karma?

Vad är det som klipptrollen planerar att göra?

Vad betyder det att kinten Galas pälskrage är svart?

Vad tror Jonar att klipptrollet ska göra med honom?

Svåra ord

Svåra ord

S. 40
Konstruerat

S. 48
Helskinnad
Lösning

S. 41
Hovar
Dovt

S. 49
Anledning

S. 42
Skymt

S. 53
Grötiga

S. 43
Oberörd

S. 54
Näven
Inmurad
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Kapitel 6 – Pilen i tummen

Kapitel 7 – Ingen hjälp att vänta

Frågor om innehållet

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad händer i kapitlet?

Varför släpper klipptrollet taget om Jonar?

Varför vill Jonars mamma Rakel och Karmas pappa Askar inte samarbeta
mot klipptrollen?

Varför börjar Karma fnissa?
Vad kommer Karma och Jonar överens om?

Svåra ord
S. 56
Svek
S. 57
Avgrundsvrål
Svävar
S. 58
Mödosamt
S. 59
Uppjagade
S. 62
Fredliga
32

Vad tar Karma när hon smyger iväg?
Vad tror du att Jonar tänker använda enhörningen Remus till?
Hade du gjort vad Karma och Jonar gjorde om dina föräldrar sa nej?

Svåra ord
S. 64
Blänger
S. 65
Säkerhet
Försjunken
S. 66
Ursinnig
Explodera
Behärska
Avskyr
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S. 67
Getyoghurt (finns bara i Glimeria)
Kogret
Farstutrappen

Kapitel 8 – En farlig plan
Frågor om innehållet
Vad händer i kapitlet?

S. 68
Skymningen
S. 69
Pulserar
Förrädare

Hur kan Karma se var Jonar är?
Vad är Jonars plan?
Varför blir kinten Galas päls plötsligt lila i slutet av kapitlet?

Svåra ord
S. 72
Missförstått
S. 73
Inombords
S. 74
Äkta
S. 75
Vada
S. 77
Splittras
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Kapitel 9 – Den magiska pilen

Svåra ord

Frågor om innehållet

S. 80
Facklor

Vad händer i kapitlet?
Varför blir Jonar så förfärad?
Vad är klipptrollen ute efter?
Hur tror du Jonar känner när Remus håller på att falla över klippavsatsen?
Vad gör Karma för att hindra klipptrollen?

S. 81
Beslutsamt
Förflyttar
S. 82
Utväg
Uppjagad
Avsatsen
S. 83
Trängd
Tyngd
Förbannar
S. 84
Fullständigt
S. 85
Frustande
S. 86
Öronbedövande
Förfärade
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Kapitel 10 – Klipptrollens fall

Kapitel 11 – Vrede och vänskap

Frågor om innehållet

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad händer i kapitlet?

Vad händer med klipptrollen när de når klipporna nedanför stupet?

Varför blir Askar och Rakel så arga?

Vad är klipptrollen ute efter?

Varför kramas Karma och Askar?

Varför kramas Karma och Jonar?

Hur tror du att Karma och Jonar känner när de träffas igen vid stenen i
skogen?

Svåra ord

Har du någon bästa vän?

S. 90
Kontroll

Svåra ord

S. 91
Veva
Febrilt
S. 92
Hack i häl
S. 94
Spinna
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S. 96
Ursinnigt
S. 97
Förbjuder
Besvikelse
S. 98
Reagera
Sanningen
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S. 99
Stoltare
Plundra

Epilog – Inget varar för evigt

S. 100
Gläntan
Spritter

Vad tror du det är som händer med stenarna?

S. 101
Osams
Bittra
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Frågor om innehållet

Svåra ord
S. 104
Dånar
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Länkar
Karma och Jonars hemsida:
www.karmaochjonar.se
Information om Karma och Jonar på förlagets hemsida:
https://bookmarkforlag.se/bocker/karma-och-jonar-klipptrollen/
Lyssna på Karma och Jonar-låten Genom eld på Spotify:
https://open.spotify.com/album/3pomeCWCShiENxEgiQ4TVb
Se boktrailer:
https://www.youtube.com/watch?v=SmFgTWdGboY
Se vad testläsarna tyckte om boken:
https://www.youtube.com/watch?v=mWeFAiuut1k
Kontakta förlaget:
karmaochjonar@bookmarkforlag.se

