Lärarhandledning
Ormtatueringens hemlighet
av Åsa Öhnell

Om boken
Ormtatueringens hemlighet är den sjunde, fristående delen i serien Klarabelladeckarna. Den utspelar
sig i Marocko, dit Klara och hennes bästis Bella reser för att vara med på ett bröllop. Dagen före
avresan sker ett rån på flygplatsen och polisen tror att rånarna har flytt utomlands, kanske till
Marocko …

Om författaren
Åsa Öhnell debuterade 2013 med boken Snögubbens hemlighet och har sedan dess skrivit ett tjugotal
böcker för olika åldrar. Hon har en bakgrund som lärare och översättare och har fått ett flertal
stipendier för sitt författarskap. Hennes böcker har fått fina recensioner och boken Skola för coola
vann Barnens romanpris i Karlstad 2020.
Tack vare Åsa Öhnells pedagogiska bakgrund är hon flitigt bokad till författarbesök på skolor och
bibliotek där hon bland annat håller skrivarkurs, berättarverkstad och deckarskola.
Boka henne gärna via Författarcentrum.

Om lärarhandledningen
Ormtatueringens hemlighet är skriven för mellanåldern, 9–12 år. Många barn slukar böckerna om
Klara och Bella, andra behöver hjälp att förstå. Böckerna är spännande och lättlästa, men innehåller
en del ord och uttryck som kan vara nya för eleverna. Genom att läsa aktivt och tala om boken
hjälper man barnen att stärka läsförståelsen och utöka ordförrådet. Skrivövningar kopplade till boken
stärker elevens eget skrivande. Innehållet i boken kan också väcka nyfikenhet om andra kulturer,
matvanor och religioner.
Att läsa är att resa i sinnet!
I lärarhandledningen finns olika typer av frågor. Det handlar om frågor på raden där svaret finns i
texten, mellan raderna där det finns ledtrådar i texten men inget direkt svar och bortom raderna där
eleverna får fundera vidare eller göra kopplingar till sig själva.
•
•
•
•
•

Läsförståelsefrågor (i början av boken)
Nya ord och uttryck
Skrivuppgifter och andra kreativa uppgifter.
Diskussionsfrågor om innehållet
Förslag på information att söka. En bok kan också användas för att väcka nyfikenhet att lära
sig mer om ett ämne.

Lärarhandledningen till Ormtatueringens hemlighet fungerar vid såväl högläsning som individuell
läsning. Många av frågorna passar bra att göra tillsammans i klassen. Använd alla uppgifter eller välj
ut några stycken!
Fri kopiering.

Innan du börjar läsa Ormtatueringens hemlighet
Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad tror du kommer att hända i boken?
Det här är en deckare. I en deckare brukar finnas:
•
•
•

en eller flera detektiver
ledtrådar
misstänkta

Klara och Bella är två barn som löser brott. De är alltså detektiver.
Gör en lista över ledtrådar och misstänkta efterhand som du läser boken! Tänk på att vissa ledtrådar
kan vara villospår.

Landvetter flygplats
Läsförståelse:
Frågor till texten:
Vem är Maria?
Hur gammal tror du att hon är?
Var jobbar hon?
Beskriv rånarna!

Diskutera:
Varför tror du att detta avsnitt kommer före kapitel 1?

Kapitel 1
Läsförståelse:
Para ihop namnen med rätt fras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klara
Rut
Bella
Rune
Malin
Harry

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Klaras granne som gillar att baka.
Klaras hund.
Har rika föräldrar.
Klaras storasyster.
Bellas lillebror.
En tjej som älskar att resa.

Rut säger ”dra på trissor”. Varför?
a) Hon är trött
b) Hon är förvånad
c) Hon är hungrig

Varför ska Klara resa till Marocko?
a) Hon har fått resan i julklapp
b) Hon ska gå på bröllop
c) Hennes mamma ska gifta sig

Diskutera:
Hur gammal tror du att Klara är?
Klara hälsar ofta på hos sin granne, som är en gammal tant. Känner du några gamla personer?
Berätta!
Klaras bästis Bella har rika föräldrar. Tror du att en person är annorlunda om hon eller han är rik?

Kapitel 2
Läsförståelse:
Vem ska besöka Rut?
Rut säger till Klara att akta sig. Varför?
Tror du att Ruts berättelse om kvinnan som hamnade i fängelse är sann? Varför? Varför inte?

Nya uttryck:
föra någon bakom ljuset
en orm i paradiset

Kapitel 3
Läsförståelse:
Vad läser Klara i tidningen?
Varför vill Klara gömma tidningen för sin pappa?

Kapitel 4
Läsförståelse:
Vad brukar Klaras mamma säga om sin barndom?
Vad ber Malin Klara om?

Kapitel 5
Läsförståelse:
Vad ger Maria till Klara och Bella?

Ta reda på mer:
I Sverige har vi kronor. Vad heter marockanska pengar?
Kan du några andra valutor?

Kreativ uppgift:
Rita en bild av rånet, så som Maria beskriver det.

Kapitel 6
Nya ord och uttryck:
Det finns många ord som har med resor och flygplatser att göra. Förstår du alla? Kan du några fler?
kabinväska
växlingskontor
avgångshall
checka in
incheckningsdisk

Diskutera:
Varför tror du att Klara inte hittar sin väska först?

Kapitel 7
Läsförståelse:
Vem möter dem vid flygplatsen i Marocko?

Diskutera:
Några spanar på Klara och Bella på flygplanet och en bil följer efter dem till hotellet. Vilka tror du att
det är?
Har du rest med flygplan någon gång?

Nya ord:
Port
Receptionist
Reception

Kreativ uppgift:
I texten finns flera uttryck som gör att läsaren förstår hur trötta de är när de kommer fram till
hotellet. Hitta så många du kan! Kan du komma på fler?

Kapitel 8
Läsförståelse:
Vad är det för ljud Klara hör?
Vad är en minaret?

Sök information:
Ta reda på mer om Islam. Kanske är någon elev i klassen muslim och kan berätta?

Kapitel 9
Sök information:
Bildgoogla ”marockansk riad” för att ta reda på hur en sådan kan se ut!

Kapitel 10
Läsförståelse:
Varför går Klara tillbaka till rummet?
Var har Klara lagt presenten till brudparet?
Vad tror du att Klara hittar i sin väska?

Skrivuppgift:
Skriv nästa kapitel!

Kapitel 11
Diskutera:
När Klara tänker på att Malin har lagt paketet i hennes väska knyter hon nävarna. Hur gör man då?
Hur känner sig Klara?

Skrivuppgift:
Tänk ut fler sätt att gestalta (visa) att någon är arg! Hur ser en arg person ut? Vad gör han eller hon?
Hur känns det i kroppen när man blir riktigt arg? Vem brukar du bli arg på?

Nya ord och uttryck:
våndas
be på sina bara knän

Kapitel 12
Läsförståelse:
Vem är Jamal?
Hur kommer det sig att han förstår svenska?
Vad tror du att Malin tycker om Jamal?

Diskutera:
Klara är blyg och tycker att det är jobbigt att träffa nya människor. Hur märks det att en person är
blyg? Är du själv blyg? Hur kan man hjälpa någon som är blyg?

Ta reda på:
En minaret är ett högt torn vid en moské, en religiös byggnad för muslimer.
Vilka andra religioner och religiösa byggnader känner du till?

Kreativ uppgift:
Använd internet och sök efter bilder på marockanska portar/dörrar. Rita din egen marockanska dörr!

Marockanska ord att förstå i texten:
riad
medina
minaret
djellaba
souk

Diskutera:
Måste man förstå alla ord i en text för att förstå innehållet?
Läs den sista meningen i kapitlet. Varför reser sig håren på Klaras underarmar?

Kapitel 13
Läsförståelse (karaktärer):
Vilka ord passar in på Klara? Vilka passar bättre in på Bella?
Blyg
Älskar mysterier
Bra på språk
Älskar att tävla – och vinna

Rik
Artig
Bra på matte
Snabb

Ofrivillig detektiv
Älskar att resa
Tänker mycket
Lättskrämd

Sammanfatta:
Klara krockar med en person. Beskriv honom och hans kompis.

Skrivuppgift:
Skriv nästa kapitel!

Kapitel 14
Kreativ uppgift:
Måla en bild av Hannas ena arm!

Kapitel 15
Diskutera:
Varför tror du att Klara håller tyst om ormtatueringen på Jacks arm?

Kreativ uppgift, ordpråk:
Klara tycker att Rut använder konstiga uttryck och ordspråk. Kan du några ordspråk? Fråga dina
kompisar också och samla så många ordspråk ni kan i klassen!

Kapitel 16
Ta reda på mer:
I Sverige äter man oftast med bestick. Finns det någon mat som man kan äta med händerna?
Ta reda på hur man äter i olika delar av världen!

Kapitel 17–18
Sammanfatta kapitlen.
Diskutera:
Vad tror du hade hänt med nyckeln?
Läs den sista meningen i kapitel 18. Vad bestämmer sig Klara för?

Kapitel 19
Diskutera:
Tänk dig en person som begår ett brott. Hur tror du att han eller hon känner sig efteråt?

Kapitel 20
Ord och uttryck:
Vad betyder ”hälsa hem” i denna text?

Diskutera:
Vem tror du har skrivit rimmet?

Kreativ uppgift:
Skriv ett eget rim om något som har hänt i boken!

Kapitel 21
Ord och uttryck: Hitta synonymer till följande uttryck:
i raketfart
rinna ut i sanden

Kapitel 22–23
Diskutera:
Vad ser Klara under sängen?

Kreativ uppgift:
Berätta för din kompis vad du tror händer i nästa kapitel!

Kapitel 24–25
Skrivuppgift:
Har du gått vilse någon gång? Skriv och berätta! Var gick du vilse? Hur såg det ut? Hur kändes det?
(Försök att beskriva hur det kändes i kroppen: i magen, i hjärtat, på huden). Hur luktade det? Vilka
ljud hördes? Hur slutade det?

Kreativ uppgift:
Rita en bild av Klara och försäljaren med fezen på huvudet (Googla för att se hur en fez ser ut!)

Kapitel 26–29
Ord och uttryck/kreativ uppgift:
Uttrycket ”som fisken i vattnet” betyder att man trivs (fisken trivs ju i vatten!). Klara hittar på
uttrycket ”som dromedaren i öknen”. Hitta på så många liknande uttryck som du kan!

Kapitel 30
Ord och uttryck
ta tjuren vid hornen

Diskutera:
Om det inte är Malins present – vad är det då i det vita paketet som Klara hittade i sin väska? Skriv
nästa kapitel!

Kapitel 31–32
Ord och uttryck
löpa amok
vimmelkantig
svansa runt

Kapitel 33
Läsförståelse/diskussion:
Hittills har vi sett allt från Klaras synpunkt. I detta kapitel får vi följa Bella och i kommande kapitel
kommer vi att följa Klara omväxlat med Bella. I böcker för vuxna är det vanligt att man får följa olika
personer i olika kapitel.
Fundera på vad som är bra/dåligt med att se händelserna från olika personers synpunkt!

Kapitel 34
Skrivuppgift:
Vad finns det i paketet? Skriv nästa kapitel från Klaras eller Bellas synpunkt!

Kapitel 35–36
Ord och uttryck:
hennes hjärna gick på högvarv

Diskutera:
Vad hade Jack i handen? Varför kunde Klara inte sluta stirra på hans tatuering?

Kapitel 37
Diskutera:
Vad har hänt med Klara och Jack? Vart tog de vägen?

Kapitel 38–43
Skrivuppgift:
Vad tror du det var som hände? Skriv början på nästa kapitel!

Kapitel 44–52
Sammanfatta:
Sammanfatta slutet av boken.

Läsförståelse/Diskutera:
Läs igenom din lista över ledtrådar och misstänkta.
Var några av ledtrådarna villospår? När började du förstå vilka som var rånarna?
Slutade boken som du trodde?
Tror du att man kan se på en person om han eller hon är ärlig/snäll/kriminell/trevlig osv.?

Ord och uttryck:
en ulv (varg) i fårakläder
det blir andra bullar av

Diskutera:
Varför ska man läsa Ormtatueringens hemlighet?
Skulle du vilja ändra något i boken? Vad och varför vill du ändra på just detta?
Om du fick träffa författaren Åsa Öhnell, vad skulle du vilja fråga henne?

