
Lärarhandledning - Ett farligt spår

Bakgrund 
Ett farligt spår är min första kapitelbok och jag skrev den efter att jag och familjen hade varit på en 
dressintur i Vansbro. Dressin är som en cykel på tågrälsen. Vi cyklade cirka två mil till en sjö där vi 
tältade.  I närheten fanns också en övergiven godsvagn som jag några år tidigare sovit i tillsammans 
med ett gäng ungdomar när jag åkte dressin för första gången. Jag arbetar som skolkurator och jag 
och några kollegor ordnade sommaraktiviteter för en grupp ungdomar. När jag var ute med min 
familj så sa min äldsta son att jag borde skriva en bok som utspelade sig under en dressinfärd och min
fantasi satte igång. Jag vill också med mina böcker få fram för mig viktiga budskap. I mitt jobb som 
skolkurator möter jag ofta barn som på olika sätt upplevt sorg och jag ville skriva en bok där sorgen 
fick ta plats. Mitt budskap är att alla känslor är ok. När någon man älskar eller tyckt mycket om dött 
så måste man få vara ledsen. Sorg tar tid. Jag vill också få fram hur viktigt det är med bra människor 
runtom som stöttar och visar att de finns där för den som är ledsen.

Bokens handling
Elias och hans lillasyster har världens tråkigaste sommarlov. Första sommaren utan mamma och pappa bara 
jobbar. När deras faster Jenny drar med dem ut på äventyr i Vansbroskogarna blir de överlyckliga, men det visar 
sig bli lite mer äventyrligt än vad de hoppats på.
En flicka har blivit kidnappad i trakten där de befinner sig, och när Elias ser ett par vid ett fallfärdigt hus från 
dressinen får han en obehaglig känsla i kroppen. Han kan inte sluta tänka på huset, och när Jenny sover smyger 
syskonen dit för att spionera.

Ett farligt spår skildrar äventyr i skogsmiljö och behandlar temat sorg och förlusten av en förälder.

Målgrupp
9-12 år

LGR 2022
Jag har fetmarkerat det jag tänker att den här lärarhandledningen får med ur Kursplan Svenska åk 4-
6.

Kursplan Svenska

Centralt Innehåll

I årskurs 4–6

Läsa och skriva

 Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, 
begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både 
det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.



 Sammanfattning av texter.

 Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och 
utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

 Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av
texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. 
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan 
digitala verktyg.

 Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge
och ta emot respons på texter.

 Handstil och att skriva med digitala verktyg.

 Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, 
bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. 
Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

 Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka 
tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika 
samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digi-
tala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och 
genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan 
påverka en presentation.

Texter

 Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser 
människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Till-
bakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och 
deras verk.



 Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande 
och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska 
språkliga drag.

 Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. 
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Frågor till kapitlen
Kapitel 1

Vad heter syskonen som också är huvudpersoner i boken?

Varför slänger Elias ifrån sig mobilen?

Vart åkte familjen på sista resan innan mamman dog?

Hur upplever Elias att pappa är efter att barnens mamma dog?

Kapitel 2

Vem är det som ringer och vad vill hon?

Vad pratar Jenny och barnens pappa om på kvällen när Elias tjuvlyssnar på dem?

Kapitel 3

På vägen upp till Dalarna och Vansbro, lyssnar de på ljudbok. Vilken och vad heter författaren?

Vad berättar de på radionyheterna?

Vad är en dressin?

Vem är Ruben?

Kapitel 4

Vad har Wilma med sig och varför?

Vad heter det när man joggar och plockar skräp samtidigt?

Kapitel 5

Hur beskrivs naturen? Hur ser det ut där de passerar med dressinen?

Vad hade Elias mamma kallat hans fantasi?

Vilka vinkar Wilma till?



Kapitel 6

Vem är det som kommer med all packning?

Vad har hänt flickan de hört om på radion tidigare?

Varför behöver de klara sig utan sina mobiler?

Varför har pappan kvar mammans parfymer i badrumsskåpet?

Kapitel 7

Jenny beskriver hur de ska göra upp eld? Hur gör de?

Vad säger Jenny om barnens mamma och att så länge man minns…?

Kapitel 8

Vad fantiserar Elias om?

Var cyklar de med dressinen efter frukosten?

Vad ser Elias som han reagerar på och tycker är konstigt?

Vad tyckte Elias att godsvagnen påminde om?

Kapitel 9

Varför är Wilma ledsen?

Var går Wilma och Elias?

Vem ser de utanför det fallfärdiga huset?

Vad gör Elias när de är på väg tillbaka till tältet igen?

Vad tänker Elias om mobilen och sina kompisar?

Kapitel 10

Vad tänker Elias om det fallfärdiga huset, de som verkade bo där och om den kidnappade flickan?

Var tänker Elias gå när han smyger ut ur tältet på natten?

Kapitel 11

Vad ser Elias genom fönstret när han kikar in i huset?



Kapitel 12

Vem står bakom Wilma och vad gör hen?

Vem ropar mannen på?

Varför springer Elias iväg?

Var gömmer han sig?

Kapitel 13

Vad gör Elias för att gömma sig mer ordentligt?

Vad säger mannen utanför?

Varför hade Elias blivit skickad till skolkuratorn?

Vad säger Elias till Jenny?

Kapitel 14

Var cyklar Elias och Jenny?

Kapitel 15

Vad säger Jenny och Elias till mannen som öppnar dörren till huset där de knackar på?

Vad säger de till SOS Alarm när de ringer dit?

Vad heter stället där det fallfärdiga huset med kidnapparna var?

Vilka är det som kommer och vill prata med Elias och Jenny? Vad heter de?

Hur beskriver Elias att kidnapparna såg ut?

Kapitel 15 (tryckfelsnisse har varit framme så det är två kapitel 15…)

Hur gick gripandet av kidnapparna till?

Var skjutsade polisen Wilma och den kidnappade flickan Ella?

Vad säger Elias till Wilma när de träffas på sjukhuset?

Vad säger deras pappa när han kommer till sjukhuset?

Kapitel 16

Vad gjorde Elias när han kom hem till Jenny?

Vilken bok läste pappan för Wilma och Elias?



Vad berättar pappan för Elias och Wilma när han läst klart?

Vilka hade intervjuat Elias och Wilma?

Vad hade man kunnat läsa i tidningarna om den kidnappade flickan Ella och om kidnapparna?

Kapitel 17

Barnen får post hem till Jenny, vad innehåller kuvertet?

Recension
Skriv en recension om boken. Bra saker att ha med i recensionen:

 Vem har skrivit boken?
 Titel
 Året boken publicerades
 Sammanfattning av handlingen
 Har boken något budskap, i så fall vilket?
 Vilka är huvudpersonerna
 Hur är språket? Är boken lättläst eller komplicerad?
 Vad tycker du om boken?

Det går också att redovisa recensionen muntligt för en större eller mindre grupp.

Reflektionsfrågor
Dessa frågor kan användas både för att skriva och reflektera muntligt.

Vad betyder ordet sorg för dig?

Alla människor kommer att uppleva sorg på olika sätt. Hur kan man visa att man bryr sig om och finns
där för någon som har sorg?

Vem kan du prata med om du är ledsen och har det jobbigt på olika sätt?

Om du skulle tipsa andra om bra personer att prata med när man är ledsen eller har det jobbigt vilka 
skulle det vara?

Elias jämför i början av boken sin egen sommar med kompisarnas bilder på sociala medier. Kan du 
också känna stress över innehållet i dina sociala medier?

Blir det lätt att man jämför sig med andra på sociala medier?



Vad finns det för för- och nackdelar med sociala medier?

Har du läst någon annan bok om sorg? Vad heter den i så fall?

Wilma älskar LasseMaja detektivbyrå och Nelly Rapp Monsteragent. Har du läst böcker av Martin 
Widmark i så fall vad tycker du om dem?

Vad får man veta om karaktärerna i boken:

Elias

Wilma

Jenny

Pappan

Mamman

Ella (som kidnappas)

Tack för att ni har valt att läsa min bok Ett farligt spår! Jag blir glad för varenda läsare som läser mina 
böcker. Har ni frågor och funderingar så får ni gärna maila:

ann.fagerbergembretsen@gmail.com

/Ann Fagerberg Embretsén

Andra böcker jag skrivit:

Ali och Blåklockans hjältar

Elton får en idé

Sam och hemligheten

Amir + Alpus = sant

Ayaan och havssköldpaddorna

Hejdå Gino!

mailto:ann.fagerbergembretsen@gmail.com
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