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Niki har precis flyttat med sin mamma till Gläntan där de nu bor hos Nikis morfar 
som hon kallar för Surgubben. Hon känner ingen i sitt nya bostadsområde och 
den enda tröst hon har är Laban, hennes käpphäst. Men när Niki börjar i skolan 

lär hon känna Anna och Valle och en kväll när kompisarna ska sova över hos Niki planerar 
de för att ha en käpphästtävling på höstlovet. Anna och Valle berättar för Niki att Gloria, 
skolans fritidsledare, egentligen är en häxa. De berättar också att Gloria kan trolla så att 
allt vatten vid kallvattenkällan blir magiskt och att man blir superstark om man dricker av 
det. Niki vet inte vad hon ska tro.  Men de bestämmer sig för att ta reda på sanningen om 
den magiska källan. Och plötsligt hamnar de mitt i ett spännande äventyr bland 
käpphästar, färstingsnår, grodyngel och kråkhav! 

  TILL ELEV                                              TILL  PEDAGOG & LÄRARE   
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  TILL ELEV          

Hur man kan arbeta med boken 

Hej! 
Så roligt att du vill läsa eller har läst min bok. Här nedan har jag gjort några uppgifter som 
du och dina klasskompisar kan arbeta med, var och en för sig eller tillsammans. 
Uppgifterna är bara några exempel på hur du kan jobba vidare med boken. Vill du göra 
egna uppgifter så kan du göra det. Jag tror att du är superbra och har många roliga idéer 
också.  
Du kan måla av omslaget med färgpennor eller skissa en bild på en käpphäst med 
blyertspennor. Du kan prata högt om boken med dina vänner eller fundera för dig själv 
en liten stund. Skriv gärna en bokrecension, det tycker vi författare är roligt att läsa. Du 
kan skriva ner frågor och dela med dig av dem till dina kompisar. Kommer du inte på 
några egna frågor så kan du välja ut några av dem som jag har skrivit. Det viktiga är att du 
har roligt och tycker om att arbeta vidare med boken. 
 

 

Måla till boken 
 
Måla ett omslag 

Teckna en bild på en käpphäst                                                                                                           
     
Måla en bild på en kråka  
 
Rita en bild på Niki 
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Skriv en bokrecension 

Vad handlar boken om? 

Vem är huvudpersonen? 

Vad händer i boken? 

 Är boken bra? 

Skriv synonymer för 

Varm 

Smyger 

Vatten 

Ledsen 

Viskar             Berättar 

Bråttom         Skratta 

Gammal        Spänning     

Natur              Orolig         

Skriv  

Synonymer
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Visste du att 

I boken kan man läsa om vissa djur. När Niki, Anna och Valle går till den magiska källan, då 
biter sig en fästing fast på Annas ben. Men kompisarna stöter även på fåglar. En av 
fåglarna, en kråka, flyger runt över Gläntan och den råkar illa ut och fastnar i ett nät 
hemma hos Niki. Visste du att det finns nästan 120 olika kråkarter. De vanligaste är Kajor, 
kråkor och korpar men det är bara runt 45 av arterna som är helt svarta. Kråkfåglar är 
sociala och har en mycket hög intelligens. Vissa av dem kan till och med lära sig att härma 
ljud.  Men det finns även andra djur som hoppar fram i gräset när de smyger till källan, 
nämligen grodor. I Sverige finns det 8 olika arter och det är, klockgrodan, lökgroda, 
lövgroda, vanlig groda, ätlig groda, åker grodan, långbensgrodan och gölgrodan.  

Fyll i figurerna  

med en  

färg som du  

tycker om



Diskussionsfrågor 

                  

Inledning 

Vem har skrivit boken? 
Vad handlar boken om? 
Vem är huvudpersonen? 
Vad heter sjön där Niki bor? 
Varför är Surgubben sur? 

Flyttlass & medaljonger 

Hur känner sig Niki första dagen på skolan? 
Vem retar Niki? 
Ska man retas? 
Vem är Anna och Valle? 
Varför är Niki ledsen när hon kommer hem från skolan? 
Varför tycker Anna att Gloria konstig? 

Hopprep & badskum 

Vem/vad tar Niki med sig till skolan?  
Vad jobbar Gloria som? 
Finns det någon fritidsledare på din skola? 
Vad hittar Niki, Anna och Valle i skjulet? 
Vem i boken är noga med att sortera plast? 
Varför är det bra att sortera plast? 
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Blixtrar & dunder 

Varför vakna Niki? 
Vad är det som flyger oroligt utanför huset? 
Vad berättar Valle att han och Anna har sett vid Glorias hus? 
Vart smyger Niki, Anna och Valle? 

Dunder & fågelskrik 

Vad upptäcker Niki, Anna och Valle när de går in i spökrummet? 
Varför kan inte fågeln komma loss? 
Vem tar bort fågelfoten ur nätet? 
Vart ska kompisarna gå för att se om fågeln hittat hem? 
Varför vill de få tag på det magiska vattnet? 

Fästingssnår & grodyngel 

Vem är det som kan trolla? 
Vad berättar Valle för klasskamraterna? 
Vad har bitit sig fast på Annas ben? 
Vem skramlar på grusgången? 
Vad betyder batik? 
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Blåbärskläder & kråkhav 

Vad tappar Niki i vattnet? 
Vem är det som skriker i trädet? 
Vem ringer Niki till när de ser att Gloria har ramlat? 
Ska man ringa efter hjälp när någon trillat och inte kommer upp? 
Vilket telefonnummer ska man ringa när en olycka har inträffat? 
Varför ska man inte lägga på luren när man pratar med räddningspersonal? 

Frågor & blåbärspaj 

Varför svimmade Gloria? 
Vad betyder vätskebrist? 
Är det viktigt att dricka vatten? 
Är det viktigt att prata med någon om man är rädd eller upprörd? 
Vad vill Niki bli bäst på? 

Tårtkalas & magiskt vatten 

Vart hämtade man vatten att dricka förr i tiden? 
Vart kommer vårt vatten i från? 
Har alla i världen rent vatten att dricka? 
Vad får Niki, Anna och Valle av Gloria? 
Är Gloria en riktig häxa eller är hon bara en vanlig fritidsledare? 
som tycker om batik? 
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Guldhästar & mästare 

Vem är  domare på hästtävlingen? 
Hur många käpphästar måste man ha i de stora tävlingarna? 
Vem i publiken ropar på Niki? 
Vad heter de båda lagen som tävlar? 
Vem blir tävlingens bästa käpphästhoppare? 

Grillfest & marsipanhästar 

Vad finns på tårtan som är gjord av marsipan? 
Varför bråkar Nikis mamma och pappa? 
Vem ska flytta till Gläntan? 
Ska Nikis föräldrar bo tillsammans igen? 
Vem ska Niki, Anna och Valle ta med till den magiska källan? 

Tack för att du ville läsa min bok! 
Hoppas du har haft lika roligt under arbetet med boken 
som jag hade när jag skrev den! 

Hälsningar från Åsa-Caroline 
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TILL  LÄRARE & PEDAGOG 

FÖRFATTARPRESENTATION 

Jag heter Åsa-Caroline Salomonsson och är utbildad terapeut inom missbruks- 
problematik och KBT men arbetar inte som terapeut i dagsläget då jag valt att verka och 
nå ut genom att skriva om olika problem. För mig som författare är det viktigt, när jag 
skriver barnböcker, att kunna skriva utifrån barns perspektiv och att informera om olika 
problem som många möter i samhället i dag, utan några pekpinnar. Jag har valt att skriva 
en kort och förenklad lärarhandledningsplan till hjälp för läsförståelse och frågor att svara 
på för den enskilda eleven eller i samtalsgrupp. 

Utöver mitt författarskap studerar jag litterärt skrivande på heltid och tidigare läst ett 
flertal skrivutbildningar på folkhögskolor i olika genre, politiskt skrivande, dramatisk 
berättande/manus, skönlitterärt skrivande och kreativt skrivande m.fl. När jag inte skriver 
så målar och tecknar jag, helst med tusch eller akryl och tillbringar gärna min fritid 
tillsammans med min familj och mina hundar ute i naturen. 
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Syftet med att jag skrev boken  

När jag var barn växte jag upp i Halmstad men tillbringade  alla lov och somrar hemma 
hos min mormor och familj i Småland. Mina morbröder, som alltid varit väldigt djur- och 
naturnära tog ofta med mig, min bror och kusiner ut i naturen. De lärde mig respektera 
och förstå värdet av det som naturen ger. Vi promenerade ofta vid skog och sjö och i 
bland gick vi till en kallvattenkälla som ligger i Anderstorp för att smaka på det fina 
vattnet som finns där. Jag blev trollbunden av naturen och tyckte att det var magiskt att 
dricka ur källan. Redan som barn började jag, tack vare min familjs engagemang och 
närhet till naturen, uppskatta och förstå vattnets, djuren och naturens värde. Så att skriva 
en bok där det ämnet skulle ta plats och vara i fokus kändes som en självklarhet. Min 
förhoppning är  också att boken ska kunna användas av vuxna till att ta upp frågor kring 
ovan nämnda ämnen. Och genom att skriva in en djurräddningsauktion av fågeln och att 
Gloria trillade i hop vill jag informera om vikten av att hjälpa andra, både djur och 
människor.  

Bokens koppling till skolans värdegrund 

Några av de punkter från berättelsen som följer skolans värdegrund är bland annat att 
läsaren kan se situationen utifrån ett annat perspektiv och prata om vad, vem och varför 
någon kan verka annorlunda, som exempel tycker Anna och Valle att Gloria är konstig, 
men Niki tycker att hon är som vilken fritidsledare som helst. Det öppnar upp för tankar 
och samtal om våra olikheter, livsstilar och att alla, trots att någon kan verka annorlunda 
har lika mycket värde och ska få vara med, bli sedda och omtyckta. Under äventyret  får 
läsaren träna upp sin förståelse om vad som är rätt och fel gällande och mobbing då 
exempel Aston retar Niki.  
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 Fler böcker skrivna av mig som tar upp viktiga ämnen 
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Tuggummitranten - Mommi & folket Del 1 
Viktiga ämnen:  
Matproblem, utanförskap & mobbing 

Vem är Tuggummitanten? Bästisarna Tyra och Siri smyger på allt konstigt folk 
som bor i Markbyn. Konstigast av alla tycker de att den långa, bleka och 
väldigt smala tanten som bor i Det Läbbiga huset är. Hon som alltid tuggar 
tuggummi. När bästisarna smyger utanför hennes hus upptäcker de att allt 
inte står rätt till.Tillsammans med Tyras mormor, Mommi, måste de ta reda på 
sanningen om Tuggummitanten innan något hemskt händer. 
Följ med på Smygklubben Mommi & folkets spännande äventyr bland 
lerkrus, läbbiga hus, gröna ärtor och tuggummin. 

Äventyret med Sture Sprakman - Mommi & folket Del 2 
Viktiga ämnen:  
Rädslor & fobier 

Sture Karlsson jobbar som vaktmästare på skolan där Tyras pappa är musiklärare. 
Sture är ett musikaliskt geni säger pappa. Tyra och Siri kallar honom för Sture 
Sprakman för när han spelar piano spretar hans hår åt alla håll och han ser ut som 
ett tomtebloss. 
Men varför beter sig Sture så underligt? Så fort han är bland människor blir han 
rädd och springer i väg. 
En dag när bästisarna följer med till skolan försvinner Sture under mystiska 
omständigheter och Smygklubben Mommi & Folket får ett nytt fall att lösa bland 
läskiga skolsalar, kritpoliser, råddare och rockisar.

Tix & Tax 
Viktiga ämnen:  
Ensamhet, osäkerhet & Tics 

Malin och Jonas, eller Tix och Tax som de kallas, är tvillingar och ska börja 
första klass. Malin, som önskar sig en hund, kallas för Tax och Jonas kallas 
för Tix för att han har tics. Malin är rädd för att klasskompisarna ska tycka 
att Jonas är konstig  på grund av sina tics. Och när han blir nervös kan det 
bli värre än vanligt. 
När Tix blir vän med Mickan börjar det rycka i Jonas öga. När Mickan 
tittar på Jonas rycker det i hennes öga också. Malin funderar på om Jonas 
tics kan ha smittat av sig och vad händer om hela klassen får det?



Kontaktuppgifter 

Åsa-Caroline Salomonsson 
Mejl: artwood888@yahoo.se 

Tfn: 072-2763592 

Vill du läsa mer om mig och mina böcker  
finns jag på följande sidor: 
Hemsida: www.asacaroline.se 

Facebook @ Åsa-Caroline Salomonsson Författare 
Instagram @ asacarolinesboksida 
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http://www.asacaroline.se
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