
FLYKTEN

Lärarhandledning

Karma och Jonar: Flykten
av Zelda Falköga

I serien om Karma och Jonar ingår fem delar. 
Flykten är den andra delen.

Rekommenderas för förskoleklass – åk 3.
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Karma och Jonar – Introduktion
Karma och Jonar är en episk äventyrsberättelse av den fiktiva författa-
ren Zelda Falköga. Böckerna är primärt skrivna för åldern 6–9 år men 
kan även läsas i åldrarna 5–10 år. 

Förutom att vara en rolig och spännande läsupplevelse ger böckerna 
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 övergripan-
de ämnen med diskussionsfrågor och lekar, och den andra delen går 
djupare in i varje enskilt kapitel med inriktning på språk och innehåll.

 
EPA-metoden 

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

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 minu-
ter och kanske skriva ner sina tankar. Sedan samtalar två elever tillsam-
mans 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: Flykten.

Läroplan för grundskolan gällande normer 
och värden

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till in-
levelse. 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 demokra-
tiska värderingar samt personliga erfarenheter.

- Respekterar andra människors egenvärde.

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

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

- Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv.
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Handlingen i boken
Glimeria har i tusen år varit ett sagolikt vackert land. Men sedan Sten-
draken landade i bergen har himlen förmörkats. De två modiga bar-
nen Karma och Jonar hamnar plötsligt mitt i kampen för att befria sitt 
land från ondska. 

Efter att ha besegrat klipptrollen i den första boken har Karma och 
Jonar blivit bästa vänner. De umgås i smyg och allt verkar vara på väg 
att ordna sig i Glimera. Tills en dag då Karmas lillasyster plötsligt blir 
tillfångatagen av en grupp grusgnomer …

Frågor:

Vad tycker ni att boken handlar om? Sammanfatta handlingen!

Vad är bra med boken? Vad är mindre bra med boken? 

På vilka sätt är Flykten annorlunda från den första boken Klipptrollen?

Aktiviteter:

Varje elev får välja en favoritbok, skriva några ord om den och berätta 
varför den är bra.

Välj ett valfritt uppslag eller kapitel i boken och försök gestalta det 
genom att spela upp en teater. 

Varje elev får skriva en halv sida om ett alternativt slut till Flykten.

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.
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Zelda Falköga – författare och äventyrare 
I Flykten möter Karma och Jonar en mystisk person i grusgnomernas 
fängelsehåla. Personen heter Zelda Falköga och är äventyrare, upp-
täcktsresande och författare. 

Zelda berättar att hon blev tillfångatagen när hon var på väg till Lyras 
ö med en flaska flytande is. Isen behövs för att kunna förgöra Sten-
draken en gång för alla. 

Frågor:

Vad gör en upptäcktsresande? 

Hur ska ett bra äventyr vara? 

Vad berättar Zelda om Stendraken?

Vad tror du att den flytande isen ska användas till? 

Hade du helst varit en författare eller en äventyrare? Motivera!

Aktiviteter:

Det är dags att rymma från fängelsehålan! 

Dela in eleverna i grupper om tre. Två elever i varje grupp står mitt 
emot varandra och håller varandras händer. Den tredje står mellan 
deras armar, som om hen befinner sig i en fängelsehåla. Lyckas den 
fångade ta sig ut? 

Den fångade eleven får antingen rymma genom att ta sig under, över 
eller igenom fångvaktarnas armar och sen är det nästa elevs tur att 
försöka. 
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Glimerias alla sagodjur
Glimeria är fyllt av sagodjur. Endast fantasin sätter gränserna för hur 
de kan se ut och vilka egenskaper de har. 

Djuren är en viktig del av boken och de hjälper ofta Karma och Jonar 
på deras äventyr. Karmas och Jonars vänliga inställning till djuren och 
deras miljöer visar hur viktigt det är att värna om sin omvärld.

Frågor:

Tycker du att spiddysar påminner om några riktiga djur?

Zelda Falköga lånar ut sin pegasus till Karma och Jonar. Hur skulle du 
beskriva en pegasus?

Varför tror du att djuren tycker så mycket om Jonar? 

Spiddysar är Jonars favoritdjur. Har du något favoritdjur?

Aktiviteter:

Låt eleverna fantisera ihop ett eget sagodjur. De får rita djuret, beskri-
va det med några ord och ge djuret ett namn.

Låt eleverna rita sitt favoritdjur från Glimeria.

Djurleken: Låt en av eleverna vara trollkarl. Hen får en trollstav i han-
den och ska gå runt i klassrummet för att förvandla de andra eleverna 
till olika djur. När trollkarlen rör vid någon med trollstaven och säger 
exempelvis ”häst” så ska eleven gnägga och galoppera. Om trollkarlen 
säger ”orm” så ska eleven väsa och slingra sig på golvet. Detta fortsätter 
tills trollkarlen har förvandlat alla elever till djur. Då ska trollkarlen 
vifta med sin stav och säga ”människa!” för att alla ska bli som vanligt 
igen. 



14 15

Författaren Zelda Falköga och hur en bok 
kommer till
Zelda Falköga är en av få personer som någonsin har varit i landet 
Glimeria och som har bevittnat landets öde med egna ögon. Hennes 
äventyr har resulterat i böckerna om Karma och Jonar. I Flykten får 
läsaren möta Zelda, som sitter fångad i fängelsegrottan. 

Illustrationerna är gjorda av konstnären Henric Ayree. Visionen är att 
blanda en modern, fartfylld manga-stil med levande färger och fantasi-
full detaljrikedom. 

Frågor:

Varför tror du att Zelda Falköga skrev böckerna om Karma och 
Jonar? 

Skulle du vilja skriva en bok?

Hur skulle du beskriva teckningarna i boken? 

Påminner stilen på teckningarna om någon annan bok du har läst 
eller sett? 

Hur tror du att Zelda kunde skriva boken när hon själv var fånga-
tagen av klipptroll?
 

Aktiviteter:

Till den här övningen behövs tre stycken lådor, papper och penna.
 
- I den första lådan lägger du ett antal lappar som det står en eller flera 
karaktärer på (till exempel Batman, jultomten, Zelda Falköga, en eller 
flera klasskamrater).
- I den andra lådan lägger du ett antal lappar som det står ett problem 
på (till exempel att maten är slut, huset man är i håller på att rasa, 
hunden har ätit upp läxan).
- I den tredje lådan lägger du ett antal lappar som det står olika platser 
på (till exempel köket, Kina, Glimeria, havet). 

Varje elev får dra en lapp ur vardera låda och berätta en sammanhäng-
ande historia utifrån sina lappar. Den här övningen fungerar att göra i 
grupp eller enskilt, och ämnar till att låta barnen tänka ”utanför boxen”.
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Karmas och Jonars vänskap
Karma och Jonar blir oväntat vänner. Deras familjer är gamla fiender 
och vill inte veta av att barnen umgås. Trots allt utvecklar de en nära 
och innerlig relation, och ställer alltid upp för varandra i vått och torrt. 

Vänskap är viktigt i alla människors liv. Känslorna som uppstår i 
vänskaps relationer är också bra att prata om och sätta ord på, för att 
lära känna sig själv och utveckla medkänsla.

Frågor:

Beskriv Karmas och Jonars vänskap.

Hur ska en bra kompis vara?

Vad ska man göra om man blir ovän med sin kompis? 

Aktiviteter:

Lös upp knuten! Låt alla elever ställa sig i en ring. Be dem att blunda, 
korsa sina armar och sträcka fram händerna mot mitten av ringen. De  
ska sedan röra sig inåt ringen och greppa tag i någon annans händer. 
Därefter kan de öppna sina ögon. Uppgiften går nu ut på att försöka 
komma ut ur ”knuten” utan att släppa varandras händer. Till den här 
leken krävs god kommunikation, samarbete och gott om tålamod. 
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Skapa din egen värld
Glimeria är en unik och varierad värld. Här finns speciella djur som 
enhörningar och spiddysar, och växter som eldsflamman som sprutar 
stjärnglöd.

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 be-
stämmer hur den ska se ut. I den magin kan det rymmas en befriande 
känsla av verklighetsflykt och möjligheten att upptäcka något nytt och 
annorlunda.

Frågor:

Beskriv Glimeria!

Var i Glimeria skulle du vilja bo?

Aktiviteter:

Låt eleverna skapa sin egen värld genom att rita och beskriva den med 
ord. 

Uppmuntra barnen till att lägga till växter, varelser, väder, kanske till 
och med monster! De får gärna namnge världens olika arter.

Skapa din egen saga
Karma och Jonars äventyr i Glimeria har bara börjat. Flykten är den 
andra delen av fem. Böckerna bör läsas i den här ordningen: 

1. Klipptrollen
2. Flykten
3. Lyras ö
4. Nagdabergen
5. Stendraken

Frågor:

Hur tror du att äventyret fortsätter?

Hur skulle du vilja att det fortsätter?

Aktiviteter:

Låt eleverna komma på en fortsättning till Flykten. Be dem skriva ner 
några ord om vad de tror kommer att hända i Lyras ö, Nagdabergen och 
Stendraken, baserat på böckernas titlar. 

Dela ut varsitt A4-papper till barnen. Be dem vika pappret och måla en 
framsida och baksida till sin favoritbok, en bok som de läste när de var 
mindre eller en bok som de kommit på helt själva. Låt fantasin flöda!
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del 2 
innehåll och språk  

per kapitel

Del 2 av handledningen används 
effektivastnärdenläsesparallellt med 
Karma och Jonar: Flykten. Frågor base-
rade på handlingen och svåra ord från 

varje kapitel hjälper eleverna att utveck-
la sin  textförståelse.

Detta har hänt …

Frågor om innehållet

Har du läst den första boken om Karma och Jonar?

Hur slutade vännernas äventyr i den första boken?

Kan ni sammanfatta den första boken Klipptrollen?
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Kapitel 1 – Grusgnomerna anfaller 

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vem är Hedda?

Varför tror du att Jonar blir så rädd?
 
Varför blir kinten Galas päls svart?

Vad är en spiddy för något?

Vad är en grusgnom för något?

Skulle du bli rädd om du stötte på en grusgnom?
 

Svåra ord

S. 12
Stjärnglöd
Trädkronorna

S. 13
Glänta
Slänten
Till brädden

S. 14
Ansvar
Krönet

S. 15
Tiotal
Omringat
Illasinnade
Flyktväg

S. 16
Sammanbitet

S. 18
Sluttningen
Förstenad
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Kapitel 2 – Fångad

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Varför hindrar Jonar Karma från att springa ner i gläntan?
 
Varför tycker Karma att Jonar är feg?

Vad gör Karma och Jonar när grusgnomerna och bumlingen för bort 
Hedda?

Hur tillverkar Karma pilbågen?

Vad händer om man blåser i det magiska hornet som Jonar har?

Varför får inte Jonar blåsa i det magiska hornet?

Svåra ord

S. 22
Flämtande
Fasansfull
Groteska
I riktning

S. 23
Chanslösa

S. 24
Ängsligt
Markerar
Ur sikte 
Följe

S. 26
Iver
Tillverkat

S. 27
Bågsträng

S. 29
Lockbete
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Kapitel 3 – Räddningen

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Varför blir Karma avundjsuk på Jonar?

Hur lyckas Karma, Jonar och Remus rädda Hedda?

Vad händer med Heddas ben när hon ska fly?

Varför märker inte grusgnomerna att Hedda flyr?

Vad är en bumling för något?

Svåra ord

S. 32
Undersöker
Sylvass

S. 33
Smattrande
Finurligt
Mule
Ett sting (av avundsjuka)

S. 34
Lägga an
Uppspärrade

S. 36
Inspärrad
Stretar

S. 37
Förgäves

S. 38
Haltande
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Kapitel 4 – Faran över

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad gör Remus med såret på Heddas ben?
 
Varför får Heddas och Karmas pappa inte se att Hedda rider på en 
 enhörning?
 
Varför är Karma och Jonar ett så bra lag tillsammans?

Vilka spejar på Karma och Jonar

Svåra ord

S. 42
Skenar

S. 45
Barbacka

S. 47
Förläget

S.48 
Brådska

Kapitel 5 – Tillfångatagna

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Hur tillfångatar grusgnomerna Karma och Jonar?
 
Vart för grusgnomerna Karma och Jonar?

Svåra ord

S. 51
Tornar upp sig 
Stämma

S. 52
Maklig takt

S. 54
Grimaserar
Berssluttningen

S. 55
Klippavsats
Stockar sig
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Kapitel 6 – Sprickan i grottan

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Vad har kinten Gala med sig till Karma och Jonar?
 
Vad väcker Karma på morgonen?

Varför är Jonar rädd för sprickan i bergväggen?

Svåra ord

S. 58
Makt
Hotfullt

S. 59
Jordbananer

S. 60
Skrovliga
Obehaglig

S. 62
Vidgar

S. 63
Sidledes
Uppslukad
Avlägsen
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Kapitel 7 – Främlingen

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Hur tar sig Karma och Jonar ut ur fängelsehålan?

Vem träffar Karma och Jonar i grottan?
 

Svåra ord

S. 66
Kolsvart

S. 67
Kravlar
Stånka

S. 68
Hyssjar

S. 69
Kåpa
Raspar

Kapitel 8 – Zeldas berättelse

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Hur hamnade Zelda Falköga i grottan?

Vad berättar Zelda om Stendraken?

Hur lyckas kinten Gala sno nyckeln från grusgnomen som håller vakt?

Svåra ord

S. 72
Fängelsehåla

S. 74
Framkalla

S. 75
Glaciär

S. 76
Lirka

S. 79
Framtassarna
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Kapitel 9 – Upptäckta!

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Var säger Zelda åt Karma och Jonar att åka?

Vad ger Zelda till Karma och Jonar?
 
Varför lämnar Karma och Jonar Zelda i fängelsehålan?

Varför blir kinten Galas päls lila?

Vad gör Karma för att befria Gala?

Varför tror du att Jonar blir så rädd?

Svåra ord

S. 82
Fotboja
Rymma

S. 83
Kommunicera
Reaktion

S. 85
Råda tvivel

S. 86
Avsatsen

S. 87
Utsprång
Klippsprång

S. 88
Villrådigt
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Kapitel 10 – Flykten

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Hur tar sig grusgnomerna över stupet?
 
Varför tror du att spiddysarna hjälper Karma och Jonar?

Vad händer när bumlingarna upptäcker att Karma och Jonar försöker 
fly?

Svåra ord

S. 90
Förbluffade
Trögrörlig

S. 92
Stenras
Bekant
Passet
Lavin

S. 93
Vansinnesfart

S. 94 
Ravinen 
Platån

S. 95
Förseglad

S. 97
Betraktar

S. 98
Stenvingar
Glidflyger
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Kapitel 11 – Stranden

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Varför är lövskogen så mörk och färglös?

Var är Karma och Jonar på väg?
 
Vad händer med Jonar när han ska lyfta bort grenen från Karma?

Vad gör Jonar när de kommer till stranden?

Vad är en pegasus?

Svåra ord

S. 100
Ödsliga 
Stenladskapet 
Lövskog
Fördunklas

S. 103
Desperat

S. 104
Övermänsklig

S. 105
Riktningen 

S. 106
Flackande
Dunkande

S. 107
Obegripliga
Förunderlig
Märkvärdigt

S. 108
Magnifik
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Epilog – Mot Lyras ö

Frågor om innehållet

Var ska Karma och Jonar flyga med pegasusen?

Svåra ord

S. 112
Frustande

S. 113
Inborrade
Flygfärden
Horisonten 



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

Kontakta förlaget: 
karmaochjonar@bookmarkforlag.se




