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Sauwbona! 
Hej och välkommen till lärarhandledningen för Zulusystrar. Vi är glada att du är 
här och hoppas att du och dina elever ska tycka lika mycket om berättelsen om 
Ebba och Phumeza som vi gör. Det började med att vi ville skriva något tillsam-
mans, något som hade sin utgångspunkt i vår egen mylla. Brev tycker vi båda om 
och läskiga historier om vampyrer och misstänkta mördare likaså. Men det finns 
en allvarligare sida också. Samtidigt som berättelsen tog form blåste kalla vindar 
över Sverige och världen. Samhällsdebatten fylldes av hårda ord och fördomar 
normaliserades. Vår bok snuddar vid ett par av de stora och svåra nutidsfrågorna, 
men framförallt är det alltså en skildring av en vänskap över breddgraderna – och 
utöver det vanliga. 

Anna Holmström Degerman och Annika Langa 

”Become friends with people who aren’t your age. Hang out with people whose 
first language isn’t the same as yours. Get to know someone who doesn’t come 

from your social class. This is how you see the world. This is how you grow.”

Roumaissa Saadi
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Lärarhandledningens upplägg och innehåll
Boken och handledningen kan med fördel användas inom flera olika ämnen i mel-
lanstadiet, bland annat svenska och historieundervisningen. Reflektioner kring 
bokens tema blandas med konkreta läsförståelser och diskussionsfrågor för att 
visa att eleverna har förstått handlingen. Efter avsnittet med reflektioner finns 
uppgifter som är uppdelade inom ämnen i läroplanen. Uppgifterna görs med för-
del efter att alla elever har läst färdigt boken. Ni kan välja mellan att arbeta med 
alla frågor eller endast fokusera på några.

Handledningen är skriven av Zulusystrars författare, Anna Holmström Degerman och 
Annika Langa 
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Om författarna och illustratören 
Anna är född i Jokkmokk och har jobbat som bibliotekarie i Umeå. Numera är hon 
författare på heltid och bosatt i Norrbyn i Västerbotten. Hon har studerat hebreis-
ka och arabiska i Egypten. 

Annika växte upp i Örnsköldsvik och flyttade i början av 1990-talet till Sydafrika 
där hon var med i kampen mot apartheid. Numera jobbar hon som skribent, bild-
lärare och konståkningstränare i Johannesburg.  

Elin kommer från Gotland och höll pennan med hela handen när hon gick i lågsta-
diet. Nu inspireras hon av japanska serier och ritar hur fint som helst.
 
Här kan du följa författarna och illustratören via sociala medier:
https://facebook.com/AnnikaLangaAuthor/
https://annika-langa.blogspot.com
https://www.facebook.com/annahdegerman?locale=sv_SE 
www.elinfahlstedt.se
 
Man kan också följa Ebba och Phumeza på Instagram:
@phumzipower
@ebbawebba1
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Handlingen i korthet

Ebba och Phumeza kommer minst sagt från skilda världar, men när de får höra om 
ett nytt skolprojekt där elever från Sydafrika och Sverige ska brevväxla med varan-
dra är de helt eniga om att det är en riktigt dålig idé.  
Ebbas första brev är stelt och trevande. Phumeza har inte något direkt emot Ebba, 
men tycker att hon verkar barnslig. Det är kattungar på hennes brevpapper. Men 
redan efter ett par veckor dras de in i varandras liv. Phumeza oroar sig för Ebbas till 
synes ondskefulla granntant, och Ebba kan inte sluta tänka på killen i Phumezas 
klass som inte gillar att tjejer spelar fotboll.
Phumeza bor med sin mamma i Afrikas högsta höghus. Ebba bor med sin pappa 
och syster på en liten ort i Västerbotten. Med tiden blir breven allt mer betydel-
sefulla. Tjejerna dras in i varandras liv och hemligheter, och snart känner sig Ebba 
på den 63:e breddgraden och Phumeza på den 26:e som systrar, Zulusystrar. Usisi 
wami womZulu.
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Innan ni börjar läsa

Presentera boken
Börja med att låta eleverna själva få tänka vad de tror att boken kommer att hand-
la om. Låt alla elever få ta del av omslaget, förslagsvis genom att projicera bilden 
på väggen. 

Ställ en eller ett par öppna frågor, till exempel:
• Vad kommer boken att handla om?
• Vilka/Vad ser vi på bilden?
• När och var utspelar sig handlingen?

Tips! Gör korta anteckningar så kan ni jämföra om förväntningarna besannades 
eller inte då boken är utläst. 
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Reflektioner
Kära Phumeza
Ebba vet inte hur hon ska börja sitt brev. Vad berättar man för någon som man 
aldrig har träffat – och som bor på andra sidan jordklotet? Det är nog bäst att hålla 
sig till vanliga saker som vilken färg man gillar, funderar Ebba. 

Diskutera: 
Hur skulle du presentera dig själv i ett brev till någon du inte känner? Ska man 
berätta allt, ingenting eller lite mittemellan? Hur bygger man en vänskap när man 
startar från ingenting?

Att vidga sina horisonter
Det har sagts att när alla tänker likadant är det ingen som tänker särskilt mycket. 
Phumezas fröken är inne på den linjen och pratar entusiastiskt om nödvändighet-
en att vidga sina vyer, men eleverna är inte lika exalterade. I alla fall inte till en 
början. 

Diskutera: 
Det kan ju vara rätt skönt att ha vänner som ser på samma TV-program och som 
lyssnar på samma musik, men finns det också bra saker, fördelar rentav, med att 
lära känna någon från ett annat land och en annan kultur?

Alla kommer från Afrika
Fossila och genetiska bevis pekar på att allas vår urmoder kommer från Afrika. De 
första människorna av vårt släkte homo sapiens sapiens såg dagens ljus, förmodli-
gen i Södra Afrika, för cirka 170 000 år sedan. Därifrån vandrade de ut över jorden 
för omkring 52 000 år sedan; först österut och senare norrut till Europa.   

Diskutera: 
Keagan retar Phumeza för att hon kallar “blekfisen” Ebba sin syster. “Vadå, är hon 
zulu nu också?” väser han. Men vem är egentligen svensk och vem är zulu? Sverige 
var folktomt fram tills för drygt 10 000 år sedan då isen drog sig tillbaka för gott; 
alla svenskar kommer någon annanstans ifrån, och om man går riktigt långt till-
baka i tiden hittar vi alltså vår första anmoder i Afrika. Vet eleverna något om sin 
egen familjs ursprung? Kanske finns det någon i släkten som har spårat sina rötter 
i ett DNA-test?
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Om sorg
Ebbas mamma är död och hennes pappa är orolig och vill att Ebba ska prata om 
hur hon känner sig. 

Diskutera: 
Är det alltid bra att prata om saker? Varför? Varför inte? 
Varför vill inte Ebba prata?  Hur ska man vara mot någon som har sorg?

Klimatförändringar
Ebba och Malen oroar sig mycket för klimatet; isarna som smälter och isbjörnarna 
som inte mår bra. 

Diskutera: 
Vad kan man göra för att stoppa klimatförändringarna? Kan man göra något själv? 
Hur tänker du om det? 

Ondskan, finns den?
Phumeza avslutar sitt första brev till Ebba med ett PS: ”Keagan som sitter i bänken 
framför mig önskar att jag vore död. Han är 100% elak. Du skulle inte gilla honom.”
I Ebbas vardag finns den mysko granntanten och killarna som mobbar malen.

Diskutera: 
Vad är egentligen ondska? Var kommer den ifrån? Kan man födas ond eller är det 
något man blir om man själv råkar ut för hemskheter? Känner du någon som är 
ond eller kanske bara lite elak?

Kan man bota eller lindra ondska? Finns det något motgift?
Den mänskliga historien är ju tyvärr full av tveksamma karaktärer. Adolf Hitler är 
förmodligen den mest ökända. Kan dina elever ge fler exempel? Vad hände med de 
här personerna?
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Svenska
 
Att skriva till eftervärlden
När en tjej i Ebbas klass frågar varför de inte kan chatta istället för att skriva brev 
ser läraren Daniel lurig ut och pratar om old school och om att skriva till eftervärl-
den. ”Eftervärlden” är ett stort ord och Ebba är inte ens säker på vad det betyder. 
Om du skulle skriva om dig själv till någon i framtiden, vad skulle du berätta då?   

Uppgift: 
Skriv ett brev om dig själv till någon i framtiden.

Ebba + Phumeza = BFF
Ebba och Phumeza är ganska olika varandra, men ändå blir de så goda vänner att 
de känner sig som systrar. 

Uppgift: 
Försök beskriva Phumeza eller Ebba för någon som inte känner dem (eller har läst 
boken). Hur är de som personer? 
 
Insta
Ebba och Phumeza är inte så aktiva på sociala medier. Phumeza har dålig upp-
koppling och ingen egen mobil, och Ebba är ganska blyg så hon lägger inte ut så 
mycket själv men hon gillar att kolla vad andra lägger ut.

Uppgift: 
Välj en karaktär i boken. Vad skulle du posta om du tog över den personens 
instagram-konto?

Finns det isbjörnar på gatorna i Sverige?
Vad vet andra länder om Sverige? Phumezas fröken, som nästan är pensionär, pra-
tar om Abba och Olof Palme. 

Uppgift: 
Kom på andra saker och personer som är kända utanför Sverige idag. Välj en per-
son/sak, ta reda på mer information om ämnet du valt och skriv en kort uppsats. 
Dela upp klassen i mindre grupper, alternativt halvklass, och låt eleverna berätta 
om vad de kom fram till.



Historia
 
Apartheid
Uppgift:
Prata om apartheid med klassen. Vad är det och när förekom det? Hur påverkade 
det landets invånare? Berätta för klassen eller låt eleverna själva söka upp fakta 
om ämnet. 

Nelson Mandela var arg ändå
Nelson Mandela var en hjälte utöver det vanliga. Han ville ha fred och frihet för 
alla, svarta och vita - och för det dömdes han till livstids fängelse av apartheidregi-
men. Efter 27 år blev han frisläppt. Det vanligaste narrativet är att han inte var arg 
och att han hade förlåtit förövarna. 
Det är bara delvis sant. Han har själv sagt i intervjuer att han egentligen var arg, 
men att han lät hjärnan, inte hjärtat, styra eftersom han inte ville riskera att landet 
gick upp i lågor.   

Uppgift: 
Kan du komma på någon situation då det är bättre att lägga band på sig själv och i 
Mandelas ord låta hjärnan, inte hjärtat styra? Och kanske tvärtom: gånger då man 
bara måste visa att man är arg och sårad?
 
Anti-apartheid
Ebba har en bild av hennes mamma när hon demonstrerar mot apartheid i Sydafri-
ka. Det var många svenskar som på ett eller annat sätt var med i kampen för frihet i 
Sydafrika. Under ett antal år var det faktiskt Sveriges största utrikespolitiska fråga, 
det geografiska avståndet till trots. Motståndet tog sig många uttryck. Aktivister 
delade ut pepparkakor till Shells kunder (så att de skulle bli snälla och sluta tanka 
på ett företag som bröt mot bojkotten av Sydafrika), det skrevs sånger och man 
höll konserter, och det såldes afrikanska fröer till förmån för det första demokra-
tiska valet 1994 (hjälp till att få demokratin i Sydafrika att blomstra).   

Uppgift: 
Känner du till något folk som skulle kunna behöva lite kärlek? Vad kan man göra 
för att stötta ett helt land? 
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Engelska
 
Pappa, vad heter spark på engelska?
Ebba skickar en bild till Phumeza av sitt hus. Det står en spark på gården. Phumeza 
tror att det är en konstig stol. När Ebba försöker förklara att det är en “kick” blir 
Phumeza bara ännu mer förvirrad.

Uppgift: 
Försök förklara ett typiskt svenskt ord eller uttryck på engelska, till exempel 
”skogstokig”, ”ingen fara på taket”, ”gå som katten kring het gröt” och ”här ligger 
det en hund begraven”.  
 
Skaffa brevvän
Det finns klubbar för snail mail, snigelpost, och förmedlingar för brevvänner på 
nätet. Lärare kan till exempel annonsera gratis efter brevvänner till sin klass på 
www.europa-pages.com 
Elever kan också leta efter en enskild brevvän på samma sajt (under “standard 
penpal service).  
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Bild
 
Graffiti kan vara coolt också
Det är någon som har klottrat på idrottshallen i Hörnefors. Det är mest fula ord, 
men också något mycket finare; en isbjörn som sitter på ett pyttelitet isflak. Det 
står ”Isarna smälter” och ”Stoppa klimatförändringarna”.  

När Phumeza, som är en ökänd klottrare, äntligen tar mod till sig  att göra en graf-
fitti-målning på en mur i stan sprejar hon en honungsgrävling som säger “ge aldrig 
upp”. Phumeza är supernöjd och Ebba kallar henne för en riktig konstnär. Men alla 
gillar inte grafitti. Det finns de som tycker att det är fult och ren skadegörelse.   

Uppgift: 
Graffiti kan vara allt det där, från skadegörelse till konst, och mer. Det som nästan 
alla graffiti-konstnärer har gemensamt är en så kallad tag, en signatur med en unik 
design. Vad tycker du om graffiti? Hur skulle din tag se ut? Gör en teckning eller 
skiss på vad du skulle måla och skriva på en mur. 

Zulupärlor
Phumeza gör ett så kallat zulubrev till Ebba för att hon är så modig. Pärlornas olika 
färger har olika betydelser, se nyckel på sidan 72 i boken. Ebba tycker att det är det 
finaste smycke hon någonsin har sett, och försöker göra ett till Phumeza också. 
Hon hittar på några nya färgkoder och knyter fast en liten gråsten från Hörnefors. 

Uppgift: 
Designa och gör ett eget halsband. Använda de traditionella zulufärgerna/bety-
delserna eller hitta på egna. Allt du behöver är tråd, pärlor och en säkerhetsnål.
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