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Kapitel 1

Vad heter jagberättaren i boken?

Hur skulle du beskriva Siris kompissituation?

Den här boken utspelar sig inte för länge sedan, men inte heller
riktigt i nutid. Hitta ett exempel i första kapitlet som visar på det.

Tycker du om att vara ensam hemma? Varför eller varför inte?

“Jag vill inte synas” säger Linn till sin mamma. Varför tror du att
Linns mamma vill att hon ska ta mer plats?

Kapitel 2

Skriv ner tre saker du vet om Linn.

1.

2.

3.

“Men man kan väl inte tvinga sig att vara kompis med nån?”
undrar Mirjam när klassen diskuterar den bok de läser. Hur
skulle du svara på den frågan?

Linn beskriver känslan av att bli av med sina kompisar som att
allting blir grått. Allting som förut varit färgglatt. N
 är man
beskriver något som något annat (exempel hungrig som en
varg eller glad som en lärka) kallas det liknelse. Hitta på egna
liknelser genom att skriva en fortsättning på följande meningar:

trött som en…

ensam som en…

törstig som en…

Skriv ner något vi får veta om:

Leos familj

Linns familj

Siris familj

Kapitel 3

Varför tror du att Maggan och Leo kommer så dåligt överens?

Hur skulle du reagera om en lärare behandlade någon i din
klass så som Maggan behandlar Leo?

I slutet av kapitlet får vi veta att Linn brukar göra något som de
andra barnen inte brukar göra, vad?

“Sånt som är förbjudet är roligare” säger Linn. Vad tror du hon
menar med det?

Kapitel 4

Ta reda på vad leken Röda och Vita Rosen går ut på och skriv
ner en kort beskrivning av leken.

Siri vill inte berätta för sin pappa att hon sett sin mamma på
stan. Varför tror du att hon inte vill det?

Skriv en kort dialog på minst åtta rader där Siri avslöjar
hemligheten för sin pappa.

Slå upp ordet konfunderad och skriv en mening där du
använder ordet

Varför förvånar det Siri att Nazir har tagit rektorns nycklar och
varför tror du att han har gjort det?

I det här kapitlet får vi veta att Leo är född i Pakistan. Ta reda på
tre fakta om Pakistan och skriv ner dem.

1.

2.

3.

Kapitel 5

Bråket i matsalen urartar och Maggan bestämmer sig för att
Leo ensam skall straffas. Lite senare går Siri och Linn till rektorn
för att prata om händelsen. Vad skulle du själv göra i den
situationen?

Varför tror du att Linn drar sig undan sin mamma?

Siri och Linn leker med idén om att det skulle finnas “en lag som
sa att man inte fick ta hem killar när man bara har en tvåa och
redan är tre personer” eller “en lag att man inte fick bli kär över
en viss ålder”. Hitta på två egna lagar som skulle göra ditt liv
roligare eller lättare.

1.

2.

Ibland ringer telefonen hemma hos Linn, men när hon svarar är
ingen där. Nu får du leka detektiv och gissa. Vad tror du det kan
handla om?

Kapitel 6

Siri och Linn “tar det som sin livsuppgift att rädda Leo”. Skriv ner
vad de gör i der här kapitlet för att rädda honom, steg för steg.

1.

2.

3.

Om du fick äta bara en sorts glass under resten av livet, vilken
skulle du välja och varför?

Siris mamma tycker om att shoppa och fika tillsammans med
sin dotter men Siri är inte lika förtjust. Finns det något du gillar
att göra med dina föräldrar? Något du kanske ogillar?

Hitta på tre orsaker till att Siris mamma inte vill berätta
sanningen? (fantisera fritt)

1.

2.

3.

Kapitel 7

När Maggan går iväg med trion för att tala med rektorn säger
Siri att det “syns på Maggans ansikte att nu är det allvar”.
Beskriv med minst tre konkreta detaljer hur du föreställer dig
att hennes ansikte ser ut när det syns att det är allvar (tänk
panna, ögon, mun, käkben osv)

Siri och hennes vänner är elva år. Under historiens gång får vi
veta att hon och hennes vänner brukar göra sådant efter skolan
som antagligen skulle chocka barnens föräldrar. Skriv ner två
exempel.

1.

2.

Kapitel 8

Linns mamma beter sig inte heller som hon borde. Vad är det
senaste som vi får vi veta om henne?

En del av Siri klasskompisars föräldrar anser att protestlistan
innebär mobbning av Maggan. Håller du med? Varför eller
varför inte?

Kapitel 9

Förändras din bild av Maggan när hon ringer till Linn efter att
Linn lämnat lektionen? På vilket sätt i så fall?

Linn ser sina föräldrar sitta och prata i köket efter filmen. “Det
såg ut som om någon hade dött”, säger hon. Hur ser mamma ut
och hur ser pappa ut enligt texten?

Varför tror du att stämningen är så stel mellan Linn och hennes
föräldrar på lördagen när de ska göra något roligt tillsammans?

Kapitel 10

Vad känner Siri för rektorn när hon ser hur rektorn reagerar på
att barnen möblerat om på hennes kontor?

“Linn satt i bänken och såg nästan overkligt oskyldig ut”. Vad
tror du den meningen betyder?

Hur tror du Siri känner sig när hon sitter på samtal på rektorns
kontor?

Kapitel 11

Siri är rädd för höjder, råttor och redskapsgymnastiken. Alla är
rädda för något. Skriv ner tre saker som du är rädd för.

1.

2.

3.

Hela kvällen undrar Siri vad det betydde att Nazir sa “Bra” om
att Siri var rädd och grät inne hos rektorn. Vad tror du det
betydde?

Varför blir Siri arg på Linn i det här kapitlet? Tycker du hon har
rätt att reagera som hon gör?

I det här kapitlet blir Siri också väldigt besviken på sin pappa.
Varför?

Siri och hennes vänner är besvikna på rektorn. Tycker du att de
har rätt att vara det?

Tycker du att de har rätt att göra det de gör eftersom de är
besvikna?

Kapitel 12

I det här kapitlet besöker Siri och de andra rektorns hus igen.
Den här gången slutar det inte så bra och Siri berättar om en
massa saker hon inte vill minnas. Skriv ner tre av de sakerna.

1.

2.

3.

I slutet av kapitlet kommer vännerna överens om att de ändå
hade gjort en god gärning. Håller du med? Varför eller varför
inte?

Kapitel 13

Vad händer när Siri och Linn leker privatdetektiver och
spionerar på Siris mamma?

Hur kan Siri veta att pappa ljuger när han påstår att han gick till
Anders på sitt jobb med några papper?

Kapitel 14

Skriv upp tre saker som Linn verkar tycka att är annorlunda
hemma hos Nazir.

1.

2.

3.

Kapitel 15

I det här kapitlet går Linn igenom en lång rad olika känslor. Vad
känner hon för…

… sin mamma?

… Linn?

… Nazir?

Kapitel 16

Vad får Siri veta när hon frågar sina föräldrar rakt ut om vad som
är på gång?

Varför har Siris föräldrar valt att inte berätta något tidigare?

Hur tror du Siri känner sig efter samtalet med Nazirs mamma?

Kapitel 17

Varför tror du att Siri inte vill vill fortsätta med de planer Linn
föreslår?

Hur reagerar Siri när hon ser rektorn få ett skrattanfall?

Varför tror du att Linn gör som hon gör mot Siri i slutet av
boken?

Får boken enligt dig ett lyckligt eller olyckligt slut, och varför
tycker du det?

När du har läst hela boken

Varför tror du att boken heter just N
 yckelbarnen?

Siri, Linn, Leo och Nazir är goda vänner trots att de är väldigt
olika varandra. Vem av barnen påminner mest om dig och
varför?

Det förekommer många lögner i boken N
 yckelbarnen. Vilken
lögn tycker du själv att är den mest allvarliga?

Vem gör mest fel i boken, barnen eller de vuxna? Varför?

I boken finns det många exempel på vuxna som gör barn illa
och besvikna. Finns det någon vuxen som beter sig som du
önskar att en vuxen ska bete sig? Vem i så fall?

Temat i en bok är bokens huvudämne eller grundtanke. Temat
genomsyrar hela texten. Ett exempel på tema är till exempel
förbjuden kärlek i Romeo och Julia. Vilka tre teman eller ämnen
hittar du i boken N
 yckelbarnen?

1.

2.

3.

Vad tyckte du mest om med boken?

Vad tyckte du minst om med boken?

