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Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna

Innan du läser boken

Titta på bokens pärmbild. En hurdan bok tror du det handlar
om utgående från bilden?

Hur hänger titeln Färglös ihop med bilden?

1. En läxa

Hur ser en färglös ut? Skriv upp tre kännetecken.

1.

2.

3.

Var bor de färglösa?

Vad heter jagberättaren i boken?

I slutet av det första kapitlet får läsaren veta vem eller vad de
färglösa egentligen är, vad får vi veta om dem?

2. Lazarus-serum

Vad är lazarus-serumet?

Varför tror du att det här magiska medlet heter just
lazarus-serum? (Tips: det finns en berättelse i bibeln om en
person som hette Lasarus. Googla eller fråga någon vuxen om
du behöver fler ledtrådar.)

Varför fungerar lazarus-serumet bara på vissa döda?

Nämn två orsaker till att en del människor hatar de färglösa.

1.

2.

3. Den försvunne pojken

Vilket namn tycker läraren mr Grayson att man hellre ska
använda när man talar om de färglösa?

Vad är en återvändaradvokat?

Vad tycker jagberättaren Jed om hans pappas jobb?

Om du skulle ha rätt blodgrupp och kunna ta lazarus-serumet
och bli en färglös, skulle du ta det eller inte? Varför eller varför
inte?

4. Jag föll, som i en dröm

Det här kapitlet får ett väldigt dramatiskt slut. Vad är det som
händer på slutet?

5. Vad olyckan ledde till

I början av kapitlet är Jeds pappa otrevlig mot sin egen son som
vaknar upp på sjukhus. Vad tror du att det beror på?

Ta en selfie. Gör om bilden så att du blir så lik en färglös som
möjligt. Lämna in bilden.

6. Fem stora bokstäver

På lektionen säger mr Grayson att eleverna ska få lära sig vad
ordet KARMA betyder. Ta reda på vad ordet betyder och skriv in
betydelsen här.

Varför bad Sadie ambulanspersonalen återuppliva Jed?

Tycker du att Sadie gör rätt eller fel när hon gör slut med Jed?
Och varför tycker du som du tycker?

Varför väljer Jed att gå mot Gravplatsen?

7. Gravplatsen

I början av kapitlet lär sig Jed något nytt om hur det är att vara
en färglös. Vad är det han lär sig?

Hur tror du Jed känner sig när David och de andra dyker upp?

Varför väljer David att inte hämnas?

8. Tillbaka i skolan

Varför tycker Davids pappa att det är viktigt att färglösa går i
skolan?

På vilket sätt är skolvardagen annorlunda när Jed återvänder
som färglös?

Jed får en idé i slutet av kapitlet. Vad tror du att han planerar
göra?

9. Två tjuvar

Vad är Jed rädd för att ska hända om någon upptäcker pojkarna
i skolsköterskans rum?

10.

Planer

Jed ringer till Sadie från en telefonkiosk. Ta reda på vad en
telefonkiosk är och fundera på varför de inte längre finns.

När du vill kontakta dina vänner använder du kanske din egen
smarttelefon. Fråga dina föräldrar hur de kontaktade sina
vänner när de var små och skriv ner svaret här.

Jed och Sadie ska träffas senare samma kväll och Jed har sina
planer inför den träffen. Hoppas du att han ska lyckas med
planerna eller inte? Varför?

11. Ett hemligt möte

Beskriv huset och lägenheten där Jed och Sadie bestämt träff hur det luktar och ser ut.

Jed hinner tänka och känna mycket medan han väntar på
Sadie. Ge förslag på tre olika känslotillstånd som han går
igenom i kapitlet.

1.

2.

3.

12. Bakhåll

Kapitlet heter Bakhåll. T
 a reda på vad ordet betyder och skriv
ner varför du tror att kapitlet har just det namnet.

Skriv ner tre formuleringar som beskriver hur det känns för Jed
att bli misshandlad av Kyle och tvillingarna.

1.

2.

3.

 13. Ett sista farväl
Jed har nu möjlighet att ge serumet till Sadie men fattar ett
annat beslut - varför?

Efter att du har läst hela boken

Ett tema är ofta genomgripande och behandlas i en berättelse
på många olika plan, som tex kärlek, vänskap, utanförskap,
lojalitet. Om du nu tänker tillbaka på historien om Jed och de
färglösa, vad hittar du för genomgående tematik i boken? Skriv
ner 2-3 teman (ämnen) som finns med och varför du tycker att
just de är relevanta för boken?

1.

2.

3.

Motivet ä
 r detaljer av temat. Om temat i en bok till exempel är
olycklig kärlek så är motivet “orsaker” till att kärleken är olycklig.
Till exempel svartsjuka eller triangeldrama kan vara motiv om
temat är olycklig kärlek. Titta på de teman du skrev här ovanför.
Vilka motiv kunde passa ihop med dem?

1.

2.

3.

Vad tyckte du om med boken?

Vad tyckte du inte om med boken?

För vem skulle du rekommendera den?

