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LÄRARHANDLEDNING
FÖR ÅK 3–6
av Malin Wedsberg

Introduktion
Dörren är en berättelse om vänskap, familj och viljan att göra allt för den du älskar. Det är en berättelse som väcker känslor. Den tar upp svåra frågor som död
och sorg, men också hopp om framtiden. Här blandas magi med verklighet, saga
och mystik med realism, allt sett ur tio-åriga Ruths perspektiv. Berättelsen går att
tolka på flera olika sätt. Man ska kunna tänka att Ruths syster Helena dör av sin
sjukdom, men också att hon räddas och får komma till nya världar där hon blir
frisk. Säkert har eleverna även egna tolkningar.
I den här handledningen finns diskussionsfrågor till texten, de fungerar både som
stöd till att prata om och hantera svåra frågor och som utgångspunkt för litteratursamtal.
Handledningen innehåller också övningar som ska hjälpa dig att få dina elever att
utveckla sin läsförståelse, och därmed sin läslust, genom att arbeta med ordförståelse, träna på att använda läsförståelsestrategier och att göra textkopplingar.
Sist i handledningen finns litteraturtips, kontaktuppgifter till hemsidor och plattformar där du hittar ytterligare information om de svåra frågorna cancer och organdonation, detta för att hjälpa dig att kunna svara på svåra frågor som kan komma från eleverna i samband med att ni läser Dörren. Fakta som t. ex att idag botas
mer än tre av fyra barn från sin cancersjukdom, kan vara viktig att förmedla till
eleverna. Att cancer idag inte är lika med döden.
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Läsförståelse
Exempel på läsförståelsestrategier kan vara att förutspå handlingen, utreda nya
ord och uttryck, ställa frågor till texten, klargöra otydligheter och sammanfatta
textinnehåll. Men kom ihåg, det är textens innehåll som är det viktiga, inte själva
strategin. Fokus ska ligga på textens innehåll.
Textkopplingar är också ett utvecklande arbetssätt för att göra texten tydlig för
eleverna. Under läsningen stannar man upp och jämför texten med andra liknande texter – text till text-koppling, jämför texten med egna erfarenheter – text till mig
själv-koppling, jämför texten med världen utanför – text till världen-koppling.
Det är du som pedagog som introducerar och modellerar. Ett exempel på att modellera kan vara att ”tänka högt”, att berätta för eleverna hur du tänker och känner
när ni läser en text. Lärare och klass har en dialog om textens innehåll. Textsamtalen ska vara strukturerade och tydliga, alla ska kunna delta på sin nivå.
Läs högt och läs i par, diskutera och reflektera tillsammans! Vikten av gemensam
läsning och högläsning kan inte nog betonas. Genom de gemensamma läsupplevelserna får eleverna verktyg som de sedan kan använda i det egna läsandet.
Alla övningar i handledningen delas in i vad man kan göra före läsningen, under
läsningen och efter läsningen. Läsförståelsefrågorna är indelade i:
På raderna - svaret står i texten.
Mellan raderna - här handlar det om att kunna dra egna slutsatser och läsa ”mellan
raderna”.
Bortom raderna - här tänker man själv vidare och reflekterar över texten.
Läsförståelseövningar hittar du under varje kapitel.

Före läsningen
•

•
•
•

Titta tillsammans på bokens omslag. Titta på bilden, läs titeln. Vad tror ni boken kommer att handla om? Vart kan dörren leda? Be eleverna att motivera
sina svar, t. ex. genom att du modellerar och motiverar varför du tycker och
tror si eller så eller fråga ”Varför tror du det?” ”Hur tänker du nu?”.
På omslaget står det ett namn: Emma Andersson. Varför står det namnen
här? Mer info om Emma hittar du på
https://www.opal.se/upphovspersoner/emma-andersson/
Förbered läsningen inför varje kapitel genom att gå igenom svåra ord och uttryck – se nedan under respektive titel. Men tänk på att vissa ord förklaras bäst
i sitt sammanhang och kan ibland vara bättre att ta upp UNDER läsningen.
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Under läsningen
Gör textkopplingar. Vid högläsning, stanna upp vid lämpliga tillfällen och gör kopplingar till:
ANDRA TEXTER:
Påminner det här om något annat vi läst?
Det finns en mängd böcker om sorg, förlust, och död, vänskap och relationer. Låt
eleverna göra jämförelser med andra berättelser. Vad beskrivs lika? Vad är olika?
Hur hanterar personerna sorg? Hur beskrivs vänskap?
Dörren är inte en renodlad fantasyberättelse, men har många drag från genren
fantasy:
• Det finns två världar: vår värld och en magisk värld.
• Det finns en magisk portal mellan de två olika världarna. Den magiska världen
kan vara ett land …

•

… bakom en spegel
… bakom en port
… under jorden
… under vatten
… bortom höga berg
… i en sagovärld
En främmande planet
En ö
En dröm
Döden
Den magiska världen har en gräns.

Jämför med andra fantasyberättelser. Diskutera vad/vilka av punkterna ovan hittar man i Dörren.
ELEVERNAS EGNA ERFARENHETER:
De flesta har någon i sin närhet som varit svårt sjuk och/eller dött. Alla vill inte
prata om det, vilket förstås måste accepteras. Men många har erfarenheter de
vill dela med sig av, andra har frågor. Diskussionsfrågorna nedan kan inspirera till
samtal. Dörren är inte bara en historia som sorg och död, utan också om att gå
vidare. Det är en berättelse om familj, kärlek och vänskap. Hur ser familjer ut runt
om barnen? Rut lever med sin mamma, sina syskon och morfar. Leo är ensambarn.
Hur ser elevernas familjer ut?
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VÄRLDEN UTANFÖR:
Vad får berättelsen oss att tänka på om världen utanför? I Dörren träffar vi både
forskare och mediafolk. Vad forskas det om idag? Vad gör en forskare? Vad gör en
journalist?
•
Be eleverna stanna upp i sin läsning om det är något de inte förstår och fråga
dig eller en kompis.
•
Be eleverna ringa in (alternativt skriva dem eller räcka upp handen för att fråga) ord och uttryck som är svåra att förstå och diskutera dem allt eftersom.
•
Dörren består av sju delar. Varje del inleds med några rader om vad som kommer att hända. Diskutera vad författarens syfte med detta kan vara. Vilken information ger hon och varför?

Efter läsningen
•

•

Låt eleverna svara på läsförståelsefrågorna, se nedan. Låt eleverna formulera
egna frågor. Diskutera frågor och svar tillsammans. Många av de öppna frågorna har inga givna svar utan finns där för att väcka tankar och göra reflektioner
ihop i klassen och leder också till fortsatta samtal.
Låt eleverna sammanfatta texten. Prata tillsammans om hur den började, vad
som hände sedan och hur den slutade. Detta kan vara ett enskilt kapitel, en
del, men även hela boken när ni läst klart.
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Berättelsen
En dag står den bara där. Dörren. Det var nog ingen som lade märke till den först.
Det var ju trots allt bara en dörr. Men när en flicka mystiskt försvinner igenom den
och inte kommer tillbaka väcker dörren stort intresse. Ingen annan verkar kunna
öppna den!
Tio-åriga Ruth följer forskarnas vilda teorier. Är dörren en portal till magiska världar? Kan den vara utomjordisk och övernaturlig? Ruths storasyster är allvarligt
sjuk och Ruth och hennes mamma får bo i ett hus för familjer med sjuka barn för
att ha nära till sjukhuset. Ruth vill rädda sin syster till varje pris och tillsammans
med den nyfunna vännen Leo bestämmer de sig för att försöka öppna Dörren och
hämta magin som flödar där bakom.

Tema
Vänskap, familj, kärlek, sorg, förlust, att göra allt för den du älskar, övernaturligt,
mystik och magi
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Svåra ord och uttryck
PROLOG – tomma intet, massivt, konstprojekt, lokal (ortsbestämd),
KAPITEL 1 Blåmärket - mirakulöst, nörden, blick som borrade sig in, immun, släntrade, nonchalant, hånflin, tyst överenskommelse, snittblommor, betraktad, vilket
tal jag brottades med, nyanser, i ärlighetens namn, drag (utseende), konsekvenser,
uppenbart
KAPITEL 2 Huset för familjer med sjuka barn – skirt, sutteränghus, se överjordisk ut,
patetiskt, kastade en blick över axeln
KAPITEL 3 Ibland blir det inte som vi vill – droppställning, motstod impulsen
KAPITEL 4 Nycklarna och dörrarna de tillhör – spenderade (tillbringa tid), sirlig, debattprogram, litteraturvetare, teleporterats, portal
KAPITEL 5 Presskonferensen – frenetiskt, SÄPO, podiet, sorlet, tog till orda, öppet
för frågor, en nöt som skulle knäckas
KAPITEL 6 Geléhallon – fått det om bakfoten, ambassadör, tidsfråga, ignorerade
KAPITEL 7 En som skulle behöva lite magi – slå rot i min kropp
KAPITEL 8 Tjuven – brandlistan, på min vakt
KAPITEL 9 Tågstationen – mekanisk röst, ersättningsbussar, oupphörligt
KAPITEL 10 Leo – förstulen blick, tog trappan i två steg
KAPITEL 11 Ont – dvd-filmer, oskriven lag
KAPITEL 12 Vikarien – målmedvetet, en styng av ilska, illa till mods
KAPITEL 13 Tecken på övernaturligheter – myndigheter, rikspolischefen, instanserna, gå till botten med det här, visserligen
KAPITEL 14 Där ingen letar – det klädde honom, petitess, begå misstag, avskräcka,
vaksamt, volontärer, sprack upp i ett leende, en vänlig gest
KAPITEL 15 Motgångar – in- och utcheckningar, observationer
KAPITEL 16 Sommarfesten – Lions-grupp, fascinerad, mattas av, korats, ögonen
gick i kors
KAPITEL 17 Drömmen – gå upp i rök, rankor av gröna blad
KAPITEL 18 Öppna dörren – strilade, lojal, avvaktande, fejk
KAPITEL 19 Andra sidan – avundsjukan rev i mig, förundran, terrassräcket, redskapsboden
KAPITEL 20 Prova – passerat, halade in, ansats att resa mig, förundran
KAPITEL 21 Använd din fantasi – känslan berusade mig, vibrerade, presenning,
maskerade vår hemlighet
KAPITEL 22 De hittade mig – gå som smort, intrång, flocken av orosfåglar i min
mage, iver
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KAPITEL 23 Besökarnas värld – omslöt mig, tanken var svindlande, uppenbart, löpt
amok
KAPITEL 24 Lätt som en plätt – sköt det ifrån mig, insisterade
KAPITEL 25 Hemligt nummer – hålla ett öga på, sätta planer i verket, gentemot
KAPITEL 26 Innan det är försent – linda in något (förmildra)
KAPITEL 27 Misstag – överträda tröskeln
KAPITEL 28 Borta – mötte min blick, ansats
KAPITEL 29 Förhör – vakade som hökar, faktum, hälsotillstånd
KAPITEL 30 Efterföljder – kreativa lösningar, mota bort, tappert, permis, brast det
för mig
KAPITEL 31 Syskon – obefintliga, uppfordrande blick, kom på fötter
KAPITEL 32 Sjuk i hjärtat – spendera tid, distraktion, hantera
KAPITEL 33 Midnatt – lösgöra
KAPITEL 34 Professorn– bryskt, angränsande, elektroder
KAPITEL 35 Besökaren – vass fråga, förseglade sitt öde
KAPITEL 36 Isa– sätta fingret på, misstrott, härkomst, skapade av samma stoff,
barskt
KAPITEL 37 Som om den aldrig hade funnits – kippade efter andan, skyndade runt
som yra höns, vände på klacken
KAPITEL 38 Sanningen – i hopp om, uppgiven, instinktivt, telepatisk konversation
KAPITEL 39 En annan värld– himlade med ögonen, begrunda
KAPITEL 40 Pojken som kom tillbaka – förundran
KAPITEL 41 Han har frågat efter dig – barnakuten, ströläste, kom på fötter
KAPITEL 42 Känslan av en dröm – orden sjönk in, kugghjulen arbetade i mitt huvud, faktum, frustrerande, ödesmättat
KAPITEL 43 Ett nytt hjärta – sin del av kakan
KAPITEL 44 Helikoptern – rotorbladen, vy, riskabel
KAPITEL 45 Väntan – sponsrade, ljuset silades
KAPITEL 47 Experimentet – avmätt, triumf
KAPITEL 48 Det går inte – all kraft han kunde uppbåda
KAPITEL 50 Hej då – impulsen
KAPITEL 51 Det finns ingenting att vara rädd för – snarkade som ett sågverk
KAPITEL 52 Dörren – sömndrucket
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Läsförståelsefrågor och diskussionsfrågor
PROLOG
•

Vad är en ”prolog”? Vad är skillnaden mellan ”prolog” och ”kapitel”? Vad kan till
exempel stå i en ”prolog”, som inte passar i ett inledande kapitel?

KAPITEL 1 Blåmärket
•
•
•
•
•

Vem är det som berättar i boken? Vem är ”jag”? (mellan raderna)
Ruth kallar sig själv för nörd, varför gör hon det? Vad är hon besatt av? (på raderna)
Vad menar Ruth med att Helenas och Bengts ”gemenskap var något annat” än
andra syskonrelationer? (på raderna)
Känner du några tvillingar (kanske är du tvilling själv)? Tycker du att deras gemenskap och förhållande är speciellt? På vilket sätt? (bortom raderna)
Hur får man veta att Helena är sjuk? Vad är det författaren berättar och beskriver i texten som gör att läsaren förstår det? (mellan raderna)

KAPITEL 2 Huset för familjer med sjuka barn
•
•
•
•
•
•
•

Hur kommer det sig att Ruth och hennes familj behöver flytta till en annan ort?
(på raderna)
Varför kan inte Ruth njuta av allt det vackre under bilfärden till sjukhuset? (på
raderna)
Varför tycker Ruth det är jobbigt att följa med mamma till sjukhuset och hälsa
på Helena? (på raderna)
Vad betyder valen Vera för Ruth och varför? (mellan raderna)
Har du något speciellt gosedjur? Varför är just det speciellt? (bortom raderna)
Hur kommer det sig att Ruth väljer ut just Isa till att fråga om döden? (på raderna)
Är det lättare att ta upp svåra saker med någon man inte är så nära? Eller tycker du det känns bättre att prata med någon i din familj eller med en nära kompis? (bortom raderna)
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KAPITEL 3 Ibland blir det inte som vi vill
•
•
•
•

Varför ber Helena Ruth ta hand om mamma, Bengt och morfar när hon inte
finns längre? (på raderna) Hur känns det för Ruth? (på raderna)
Hur kan Helena veta att läkaren går iväg med mamma för att berätta att Helena är döende? (mellan raderna)
Om det finns magi, vad vill Ruth använda den till? (mellan raderna)
Isa lämnar Ruth med ett finurligt leende, varför ler hon så? (mellan raderna)

KAPITEL 4 Nycklarna och dörrarna de tillhör
•
•
•

•

Vad är det för nyckel som Ruth fått av Bengt och Helena? Varför är den så speciell för Ruth? (på raderna)
Vad är ett ”debattprogram”? Brukar du se sådana? Vad har de handlat om?
(bortom raderna)
Prästen, rymdforskaren och litteraturvetaren har olika teorier om vad Dörren
är och vart den leder. Vad tror de och varför tror de så olika? (på/mellan raderna)
Litteraturvetarens ord ger Ruth rysningar. Varför? (mellan raderna)

KAPITEL 5 Presskonferensen
•
•
•
•
•
•
•

Har du sett en presskonferens på tv? Vad handlade den om? (bortom raderna)
Varför visas presskonferenser på tv? (bortom raderna)
Varför kan varken statsministern, utrikesministern eller SÄPO svara på journalisternas frågor? (mellan raderna)
Vad gör militären vid platsen där man hittat Dörren? (mellan raderna)
Vad gör journalisterna vid platsen där man hittat Dörren? (mellan raderna)
Vilket ögonblick är det Ruth känner att hon har väntat hela sitt liv på? (på raderna)
Varför har hon väntat just på det ögonblicket? (mellan raderna)
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KAPITEL 6 Geléhallon
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Varför får inte Bengt ta med godis till Helena på sjukhuset? (på raderna)
Hur kommer det sig att Ruth tycker det känns bättre att hälsa på Helena när
Bengt är med? (mellan raderna)
Ruth beskriver en känsla som att det ”gör ont i hjärtat”. Har du känt så någon
gång? Vad hände då? (bortom raderna)
Varför vet ingen vad som finns på andra sidan Dörren? (på raderna)
Hur kan det komma sig tror du, att inge som gått igenom dörren har kommit
tillbaka? (mellan raderna)
Vad har Bengt och Ruth för olika teorier om vad som finns bakom dörren? Varför tror de olika? (på raderna)
Helena ber Ruth och Bengt om att vara hos henne när hon dör. Ruth vill inte
tänka på att det kan hända. Kan du sätta dig in i Ruths situation och hur hon
känner? (bortom raderna)
Finns det något som Ruth kan göra för Helena? (bortom raderna)
Om Ruth var din kompis, vad skulle du säga till henne eller göra för henne?
(bortom raderna)
Varför börjar Bengt gråta först när de lämnar Huset? (mellan raderna)

KAPITEL 7 En som skulle behöva lite magi
•
•
•
•
•
•

Varför orkar inte mamma lyssna på Bengt när han berättar om hur han har det
i skolan? (mellan raderna)
Kan du komma på andra situationer när man inte orkar lyssna på vardagliga
saker? (bortom raderna)
Varför vågar inte Ruth fråga Isa om pojken? (mellan raderna)
Ruth känner det som att Isa kan se rakt in i henne. Har du upplevt det någon
gång, att någon tittar på dig och vet precis du tänker? (bortom raderna)
Vem syftar Ruth på när hon säger att hon vet en som behöver lite magi? (mellan
raderna)
Varför vill inte Ruth berätta om sin idé för Isa? (mellan raderna)
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KAPITEL 8 Tjuven
•
•
•
•

Varför vill inte Ruth berätta om sin idé för mamma, morfar eller Bengt? (på
raderna)
Ruth känner sig som en tjuv när hon tar pengar från mamma. Är det ok att stjäla när man gör det för en god sak? (bortom raderna)
Alla i familjen har blivit tröttare sedan Helena blev sjuk? Hur kan det komma
sig? (mellan raderna)
När Ruth blir påkommen av Isa berättar hon om sin plan att åka till Dörren.
Hur kommer det sig att hon vågar det? Varför stoppar inte Isa henne? (bortom
raderna)

KAPITEL 9 Tågstationen
•
•
•
•

Varför tar Ruth med sig valen Vera när hon ska åka för att hitta Dörren? (mellan
raderna)
Hur tror du Ruth känner när hon sitter på perrongen och väntar på tåget? Och
hur känner hon när Bengt dyker upp? (mellan raderna)
Ruth vet inte varför hon gråter, om det är för att hon inte kan komma till Dörren
eller för att Helena ska dö. Vad tror du? (mellan raderna)
Varför berättar Isa till slut för Bengt vart Ruth är på väg? (på raderna)

KAPITEL 10 Leo
•
•
•
•
•

Varför känner Ruth att hon inte kan vara arg på Isa, trots att Isa ”förrådde” henne? (mellan raderna)
Varför känner sig Ruth så konstig när hon först träffar Leo? Varför vågar hon
knappt titta på honom? (mellan raderna)
Vad är det som gör att Rut tycker det är konstigt att Leo bor i Huset? (på raderna)
Ruth berättar för Leo att hennes syster snart ska dö. Det känns som en befrielse för Rut att få säga det. Varför känner hon så? (mellan raderna)
Varför säger Leo att han väntar på att någon ska dö? (mellan raderna)

11

KAPITEL 11 Ont
•

•
•
•
•

Ruth har svårt att tänka sig hur Isas liv ser ut när hon inte jobbar på Huset. Har
du tänkt på hur de runtomkring dig lever, t. ex din lärare, killen i kassan på ICA,
din fotbollstränare?
Ruth, mamma och Helena väljer att titta på en film de sett många gånger förut.
Hur kommer det sig? (mellan raderna”
Gillar du att se om filmer? I så fall varför? (bortom raderna)
Vad menas med att Ruth och hennes syskon har en ”oskriven lag”? (mellan raderna)
Kan du komma på en ”oskriven lag”? Berätta! (bortom raderna)

KAPITEL 12 Vikarien
•
•
•

•

Varför kommer Ruth inte ihåg vikariens namn? Och varför känner hon ilska
mot honom fast han inte gjort något? (mellan raderna)
Vad är det som händer som gör att Ruth förstår att Leo bott länge i huset? (mellan raderna)
Varför kallar Ruth världen utanför sjukhuset för ”den verkliga världen” där
människor har svårt att prata om svåra sjukdomar. Varför är det så tror du?
(bortom raderna)
Hur ska man vara och bete sig mot dem som är svårt sjuka eller har någon i
familjen som mår väldigt dåligt eller har dött? (bortom raderna)

KAPITEL 13 Tecken på övernaturligheter
•
•
•
•

Vad vill rikspolischefen att man ska göra om man misstänker var Dörren är eller om man hittar den? (på raderna)
Ingen av Ruths klasskompisar har hört av sig sedan hon flyttade till Huset. Hur
kan det komma sig? Hur känner sig Ruth? (mellan raderna)
Hur tror Ruth och Leo att Dörren ska kunna hjälpa dem? (mellan raderna)
Vad är det som gör att Ruth känner sig lite bättre efter mötet med Leo? (på
raderna)
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KAPITEL 14 Där ingen letar
•
•
•
•
•

Varför har Leo bott i Huset under flera perioder? (mellan raderna)
Ruth tror att Leo vill ”skynda på” att bli vuxen. Varför skulle han vilja det? (mellan raderna)
Hur ska Ruth och Leo göra för att hitta Dörren och magi? (på raderna)
Hur gör Leo för att Vikarien och inte ska märka att Ruth tar en nyckel? (på raderna)
Varför skrattar Ruth så jättemycket? (mellan raderna)

KAPITEL 15 Motgångar
•
•
•

Vad försvårar letandet för Ruth och Leo när de försöker hitta magi och Dörren?
(på raderna)
Är det inbillning eller på riktigt att valen Vera och namnlöse Näbbmusen verkar levande? (mellan raderna)
Varför tycker Leo att det passar perfekt med en sommarfest? (mellan raderna)

KAPITEL 16 Sommarfesten
•
•
•
•
•
•

Hur är stämningen i Huset vid sommarfesten? (på raderna)
Varför känner sig Ruth som en annan person efter en tid i Huset? (mellan raderna)
Vem är det som iakttar Ruth i ett familjerum? (på raderna)
Hur kan det komma sig att Leo har en virkad orm från Huset hemma hos sig?
(mellan raderna)
Varför tycker Leo att de ska ta den virkade ormen med sig? (mellan raderna)
Varför blir Ruth så besviken när den hon tror är Isa försvinner? (mellan raderna)

KAPITEL 17 Drömmen
•
•

Drömmer Ruth eller inte – har hon hittat Dörren? (mellan raderna)
Har du någon gång haft drömmar som varit så verkliga att du inte vetat om det
var en dröm eller på riktigt? (bortom raderna)
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KAPITEL 18 Öppna dörren
•
•
•

Varför springer Ruth för Leo ut i trädgården? (mellan raderna)
Vad kan det bero på att Leo har flämtande andetag och är så blek? (mellan raderna)
Varför vill inte Ruth att Dörren ska öppna sig för Leo? (på raderna)

KAPITEL 19 Andra sidan
•

•
•
•

När Leo kan öppna Dörren blir Ruth både avundsjuk och förvånad, hon beskriver det som att de två känslorna brottas i henne. Vad menar hon? (mellan raderna)
Hur får Ruth idéen om att hon och Leo ska knyta ihop sig med ett rep? (på raderna)
Hur kan det komma sig att Ruth och Leo ser olika saker bakom den öppna dörren? (mellan raderna)
Varför släpper Dörren in Leo men inte Rut? (mellan raderna)

KAPITEL 20 Prova
•
•

Hur känns den del av repet som varit på andra sidan när Ruth rör vid det? (på
raderna)
När Leo kommer tillbaka från andra sidan säger han att han sett magi. Hur kan
man se magi? Fantisera kring hur den kan se ut, hur den kan ha påverkat Leo.
Hur magi kan påverka människor. (bortom raderna)

KAPITEL 21 Använd din fantasi
•
•
•
•

Hur känner sig Ruth efter att ha rört vid Leos fingrar och fått magi? (på raderna)
Hur märker Ruth att magin försvinner från henne? (på raderna)
Beskriv hur Ruth och Leo gömmer Dörren. (på raderna)
Vad upplever Leo på andra sidan Dörren? (på raderna)
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KAPITEL 22 De hittade mig
•
•
•
•
•

Vad är det som är annorlunda den här gången när Ruth försöker att dra tillbaka
Leo? (på raderna)
Vad händer med Ruth, vad upplever hon när hon får den mystiska stenen i sin
hand? (på raderna)
Vad händer med stenen när Ruth har den i sin hand? (på raderna)
Varför kan Ruth inte bli arg på Leo, trots att han har varit borta så länge? (på
raderna)
Vilka kan det vara som hittar Leo? (mellan raderna)

KAPITEL 23 Besökarnas värld
•
•
•

Vilka är besökarna? Var lever de? (på raderna)
Hur kommer det sig att ingen har upptäckt Dörren tidigare? (på raderna)
En besökare har blivit kvar i vår värld. Vem kan det vara? (mellan raderna)

KAPITEL 24 Lätt som en plätt
•
•
•
•

Leo tror att de har hittat lösningen på sina problem, men det tror inte Ruth.
Hur tänker Leo? Hur tänker Ruth? (mellan raderna)
Ruth förstår inte varför Leo väntar på att någon ska dö. Varför frågar hon inte
mer utan skjuter det ifrån sig? (mellan raderna)
Har du känt att du inte velat fråga någon om vissa saker för att du inte orkar
höra svaret? Varför tror du att man kan reagera så? (bortom raderna)
Varför hugger det till i bröstet på Ruth när Leo föreslår att de ska fråga Isa om
det hänt något speciellt i Huset den sista tiden? Vad misstänker Ruth? (mellan
raderna)

KAPITEL 25 Hemligt nummer
•
•
•
•

Varför får Ruth dåligt samvete för hon blir glad över att mamma bryr sig om
henne? (på raderna)
Hur känns det inne i mamma och i Ruth när det ringer från sjukhuset? Vad är
deras största skräck? (mellan raderna)
Varför klarar inte Ruth att själv berätta för Bengt att Helena blivit sämre, utan
lämnar över det till mamma? (mellan raderna)
Har du varit med om något som varit så hemskt att du inte kunnat eller orkat
prata om det? Vad hände? (bortom raderna)
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KAPITEL 26 Innan det är försent
•
•

Varför börjar Ruth nästan att gråta ännu mer när hon ser Leos snälla ögon?
(mellan raderna)
Vad är det som kan bli försent om Leo väntar med att gå tillbaka till andra sidan? (mellan raderna)

KAPITEL 27 Misstag
•
•

Hur känner Ruth när hon väntar på att Leo ska komma tillbaka från andra sidan? (mellan raderna)
Hur kommer det sig att Vikarien dyker upp och ropar på Ruth och varför knyter
han upp repet? (mellan raderna)

KAPITEL 28 Borta
•
•

Varför vågar inte Vikarien försöka öppna Dörren? (mellan raderna)
När förstår Vikarien att det är den berömda Dörren i Husets trädgård? (på raderna)

KAPITEL 29 Förhör
•

•
•

Varför kommer poliser, forskare, myndigheter och journalister till Husets trädgård? Vad ska alla göra där och vad har de för olika uppgifter? (på/mellan raderna)
Varför frågar de från myndigheterna Ruth om hon är medveten om Leos hälsotillstånd? (mellan raderna)
Vad tror du kan ha hänt Leo? (bortom raderna)

KAPITEL 30 Efterföljder
•
•
•
•
•

Varför får inte Carmen bo kvar i Huset? (på raderna)
Varför vill inte Ruth följa med mamma till sjukhuset och träffa Helena? (på raderna)
Hur kommer det sig att Ruth skäms över att Leo är borta? (mellan raderna)
Ruth beskriver Helenas mående som en berg- och dalbana. Vad menar hon
med det? (på raderna)
Vad menar Ruth med att det brister för henne när Bengt dyker upp? (mellan
raderna)
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KAPITEL 31 Syskon
•
•

•
•
•

Varför trivs Ruth så bra mellan Helena och Bengt? (på raderna)
När de tre syskonen pratar om Leo säger Helena att det enda man kan göra är
att fortsätta leva. Ruth och Bengt tror att hon egentligen pratar om sig själv,
inte om Leo. Vad tror du? (mellan raderna)
Vad är det som Bengt och Helena vet, som inte Rut vet? (mellan raderna)
Hur kommer det sig att Bengt och Helena anstränger sig så för att göra Ruth
glad? (mellan raderna)
Varför säger Helena att de ska låtsas som att allt kommer att ordna sig? (mellan raderna)

KAPITEL 32 Sjuk i hjärtat
•
•

•
•
•

Varför låter Ruth anklagande, fast hon inte vill, när hon frågar Isa var hon har
varit? (mellan raderna)
Rut tycker att det är jobbigt att hon börjar gråta, att tårarna alltid kommer när
hon har något viktigt att säga. Har du känt så någon gång – att du verkligen inte
vill gråta, men gråten bara kommer så att du inte kan prata? Vad tycker du att
man ska göra när det händer? (bortom raderna)
Ruth får äntligen veta varför Leo bor i Huset och vad det är som han väntar på.
Hur känner hon när Isa berättar det? *
Vad är det i Isas uppförande som gör att Ruth får en känsla av att Isa döljer något för henne? (på raderna) Vad är det Isa döljer? (mellan raderna)
Vem tror Rut att Isa egentligen är för någon? (mellan raderna)

På s. 22 hittar du en kort informationstext från Socialstyrelsen som stöd och hjälp att
förklara organdonation.

KAPITEL 33 Midnatt
•
•
•

•

Varför önskar Ruth att allt som hänt bara var en saga? (på raderna)
Har du känt så någon gång – att något som hänt dig bara var en dröm eller en
saga? Hur kändes det? (bortom raderna)
Minns du dina drömmar? Kan du uppleva samma sak som Ruth - att du inte
minns själva drömmen men du kommer ihåg känslan drömmen gav dig? (bortom raderna)
Vad är Isas plan för att hon och Ruth ska kunna ta sig fram till Dörren? (mellan
raderna)
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KAPITEL 34 Professorn
•
•
•
•

Varför säger inte Isa sitt efternamn? (mellan raderna)
Hur kommer det sig att vakterna släpper in Ruth och Isa i tältet? (mellan raderna)
Hur reagerar Ruth när Isa säger till Professorn att hon vill ha tillåtelse att öppna Dörren? (på raderna)
Hur kan Isa veta att allting kommer att få en förklaring? (mellan raderna)

KAPITEL 35 Besökaren
•
•
•
•
•
•

Varför tror Ruth att Professorn och forskarna aldrig kommer att släppa Isa?
(mellan raderna)
Vad är det som Professorn tycker att Ruth sköter bra? (mellan raderna)
Vilka är det som kan öppna Dörren och bli insläppta? (på raderna)
Varför kunde Leo öppna Dörren? (på raderna)
Vad menar Isa med att magin bakom Dörren har sitt pris? (mellan raderna)
Vad tror Ruth att Professorn och forskarna vill göra med Isa? (på raderna)

KAPITEL 36 Isa
•
•
•

Vad är det som gör att Ruth känner att Dörren och Isa hör ihop? (på raderna)
Hur beskriver Ruth att verklig magi känns? (på raderna)
Varför försvinner Dörren när Isa gått igenom den? (mellan raderna)

KAPITEL 37 Som om den aldrig hade funnits
•
•

Varför blir Professorn så upprörd och arg på Ruth när Dörren försvinner? (mellan)
Varför vill inte Ruth visa att Professorns reaktion skrämmer henne? (mellan
raderna)
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KAPITEL 38 Sanningen
•
•
•

•
•
•

Varför lämnar Forskarna Husets trädgård? (på raderna)
På vilket känns det annorlunda i Huset för Ruth när inte Isa och Leo är där? (på
raderna)
Ruth har svårt för att ljuga, särskilt för sin familj. Tycker du att det är svårare att
ljuga för dem som står en nära, t. ex familjen eller bästisen? Varför/varför inte?
(bortom raderna)
Varför hugger det till av skräck i Ruths hjärta? (på raderna)
Hur kommer det sig att Ruth blir nervös när Helena är utanför sjukhuset? (mellan raderna)
Ruth tycker att Bengt och Helena har en speciell gemenskap och att de har en
”telepatisk konversation”. Vad menar hon med det? (mellan raderna)

KAPITEL 39 En annan värld
•

•

•
•

När Ruth berättar om allt som hänt, tycker hon det känns ännu märkligare när
hon säger det högt. Prova själv! Skriv om något annorlunda eller spännande du
har varit med om, läs det sedan högt. Låter det konstigare, eller på något annat
sätt, när du läser det? (bortom raderna)
När Ruth berättat om Dörren för Bengt och Helena tycker hon att det känns
skönt eftersom hon inte är ensam i sin oro längre. Känner du igen det – att ha
berättat om ett problem för någon och att det då känns lättare? (bortom raderna)
Varför tycker Bengt att det är konstigt att man vill jobba frivilligt i Huset? (mellan raderna)
Varför vill Isa stanna kvar i vår värld tror Ruth? (på raderna)

KAPITEL 40 Pojken som kom tillbaka
•
•
•

Vad är en livesändning? Vad är motsatsen? (bortom raderna)
Rut har många tankar om varför Leo, men inte Isa, kommit tillbaka. Varför har
inte Isa dykt upp? (mellan raderna)
Varför vill mamma ta med familjen på en utflykt? Vart tänker hon att de ska?
(mellan raderna)
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KAPITEL 41 Han har frågat efter dig
•
•
•

Varför är Leo bevakad på sjukhuset? (mellan raderna)
Hur kommer det sig att Leo egentligen inte får ta emot besök på sjukhuset?
(mellan raderna)
Varför lurar sköterskan iväg polisen så att Rut kan komma in i Leos rum och
träffa honom? (mellan raderna)

KAPITEL 42 Känslan av en dröm
•
•
•

Varför tycker Ruth att hennes namn låter extra fint när Leo säger det? (mellan
raderna)
Hur kan det komma sig att Leo inte minns vad som hände på andra sidan Dörren? (mellan raderna)
En sak kommer Leo ihåg från andra sidan – någon hade sagt att han skulle hälsa Ruth att magin har ett pris, men att det finns de som har möjligheten att
välja den om de verkligen behöver. Vad kan det betyda och vem kan det varit
som sagt det? (mellan raderna)

KAPITEL 43 Ett nytt hjärta
•
•
•
•
•

Varför blir Leo en kändis? (på raderna)
Vad är en kändis och hur blir man det? (bortom raderna)
Skulle du vilja bli känd? I så fall för vad? (bortom raderna)
Vad menas med ”morgonsofforna”? (bortom raderna)
Varför blir Leo hämtad med en helikopter? Vart ska han? (mellan raderna)

KAPITEL 44 Helikoptern
•
•
•
•

Hur kommer det sig att det finns helikopterplattor på stora sjukhus? (bortom
raderna)
Varför får inte sjukhuspersonalen prata med patienter eller deras anhöriga om
andra patienter? (bortom raderna)
Varför vill Ruth hinna prata med Leo innan han opereras? (mellan raderna)
Hur kommer det sig att sjuksköterskan tycker att Ruth och Helena inte ska
vänta på att Leo opereras klart, utan gå hem och sova istället? (på raderna)
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KAPITEL 45 Väntan
•
•

Huset har blivit ”sponsrat” med glass. Vad menas med det? (bortom raderna)
Hur kommer det sig att Ruth börjar gilla Vikarien mer och mer? (på raderna)

KAPITEL 46 Pojken som fick fortsätta leva
•
•
•

•
•

Varför tycker Ruth om Leos ärr? (på raderna)
Har du något ärr eller märke på kroppen, eller känner någon som har det, som
påminner dig om vad som hänt när du/de fick det? (bortom raderna)
Leo är glad över att nu kan han göra saker som han inte kunde innan han fick
ett nytt hjärta. Vad kan det vara? Varför behöver man ett friskt hjärta för att
kunna göra de sakerna? (bortom raderna)
Varför känner sig Ruth sorgsen trots att Leos operation gått bra? (mellan raderna)
Vem kan det vara som säger till Leo att de behöver hans hjälp? (mellan raderna)

KAPITEL 47 Experimentet
•
•
•

Vem eller vilka har bestämt att Leo ska försöka öppna Dörren igen och varför
har de bestämt det? (mellan raderna)
Kameran filmar Leo bakifrån så ingen ser hans ansiktsuttryck när han står vid
DÖRREN. Hur tror du att han ser ut? Hur känner han? (mellan raderna)
Kommer Leo kunna öppna Dörren igen? Varför/varför inte? (mellan raderna)

KAPITEL 48 Det går inte
•
•

Varför kunde Leo inte öppna Dörren den här gången? (mellan raderna)
Hur kommer det sig att tv-skärmen blev svart? (mellan raderna)

KAPITEL 49 Han borde aldrig ha kunnat öppna den
•
•
•
•

Varför blir Ruth så otroligt ledsen så hon inte kan sluta gråta när det visar sig
att Leo inte kan öppna Dörren? (på raderna)
Vad skulle du vilja säga till Ruth för att trösta henne? Hur tröstar man någon
som är så ledsen? (bortom raderna)
Vad menar Isa med att Dörren bara släpper in dem som inte kan komma tillbaka? (mellan raderna)
Varför borde Leo aldrig ha kunnat öppna Dörren? (på raderna)
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KAPITEL 50 Hej då
•
•
•

Varför tror Ruth att Dörren försvunnit för alltid? (mellan raderna)
Ruth bestämmer sig för att inte säga något om sina teorier om varför Leo först
kunde öppna Dörren, men inte sedan. Varför? (på raderna)
Kommer Ruth och Leo att träffas igen? Beskriv hur du tror att deras möte kan
komma att se ut.

KAPITEL 51 Det finns ingenting att vara rädd för
•
•
•

Vad är det som väcker Ruth på natten? (mellan raderna)
Varför ljuger Ruth och säger till Helena att hon haft en mardröm? (på raderna)
Vad menar Helena när hon säger att det inte finns något att vara rädd för? (mellan raderna)

KAPITEL 52 Dörren
•
•
•
•
•

Vad ser Ruth och Bengt när Helena öppnar Dörren? (på raderna)
Vad ser Helena när hon öppnar Dörren? (på/mellan raderna)
Varför tar inte Helena med sig Bengt genom Dörren när han ber om det? (mellan raderna)
Vad tror du? Vad händer med Helena när hon går genom Dörren? Dör hon eller
räddas hon och får komma till nya världar där hon blir frisk eller …
Det finns inget rätt eller fel svar.
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Att tala med barn om svåra frågor

Under läsningen av Dörren kan det komma upp frågor som kan vara svåra att svara
på, de kan t. ex handla om cancer, hospice, organdonation. Ta alltid hänsyn till din
grupp – någon elev kan ha en svårt sjuk anhörig eller nyligen ha mist någon. Beakta också att olika religioner har olika syn på döden.

CANCER
Cancer är inte en enda sjukdom, utan ett samlingsnamn för många sjukdomar
med gemensamma egenskaper. Alla kan drabbas av cancer, men det är vanligare
att äldre människor drabbas än barn. I Sverige får runt 300 barn av cancer varje år.
Idag botas 85 % av de barnen från sin cancersjukdom.
Källa: barncancerfonden.se

LEUKEMI
Leukemi, som för kallades blodcancer, är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det kan beskrivas som en elakartad ohämmad celldelning av vita blodkroppar i benmärgen.
Leukemi delas upp i akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi
(AML).
Sjukdomarna har olika celler som ursprung. De skiljer sig åt i både prognos och behandling. Drygt 90 procent av barnen som drabbas av ALL överlever, medan prognosen för AML är närmare 80 procent.
Källa: barncancerfonden.se

HJÄRTEBARN
I Sverige är det drygt tre barn om året som behöver ett nytt hjärta. En del har fötts
med svåra hjärtfel, andra har fått en akut inflammation på hjärtat. Under väntan
på det nya hjärtat får hjärtsjuka barn ofta leva på sjukhus, uppkopplade till en mekanisk hjärtpump, en så kallad Berlin Heart.
Källa: hjärtebarnsfonden. se

ORGANDONATION
Människor som blir sjuka inne i kroppen kan behöva en ny kroppsdel, ett nytt organ, för att kunna leva vidare. Det kan de få genom att en annan människa ger bort
ett organ, donerar ett organ.
Källa: Socialstyrelsen
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Faktaböcker
I mitt hjärta finns du kvar: om sorg och saknad – Jennie Persson, Natur och Kultur
Saknar dig! Till dig som förlorat ett syskon i cancer, Barncancerfonder
Sorgboken: för dig som förlorat någon – Maria Farm, Rabén & Sjögren

Webbtips
Barncancerfonden:
https://www.barncancerfonden.se/globalassets/dokument/faktablad/faktablad-barncancer.pdf
Info om leukemi speciellt:
https://www.barncancerfonden.se/for-drabbade/diagnoser/leukemi/
Hjärtebarnsfonden:
https://www.hjartebarnsfonden.se/
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