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Välkommen till lärarhandledningen!

Här är en lärarhandledning till boken ”Mörka krafter” av Torsten Bengtsson. Lä-
rarhandledningen är framtagen av läraren och författaren Malin Eriksson Sjögärd. 
Läsförståelsefrågor gör nerslag i centrala delar av boken och följs av diskussions-
frågor som ska få eleverna att tänka vidare kring bokens tema. Boken kan med 
fördel användas inom ramen för historia och samhällskunskapsundervisningen 
på högstadiet och fördjupa frågor kring förintelsen och hur dess historia påverkar 
dagens samhälle. 
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”
Om boken

Torsten Bengtsson har skrivit en berättelse som redogör för delar av Europas 
mörka historia och kopplar den till dagens främlingsfientlighet och antisemitism, 
samtidigt är det en fin skildring av vänskap och inte minst den första kärleken.  

Handlingen i korthet

John och Rita går i åttan. En händelse i omklädningsrummet efter gympan får dem 
att genom ett skolarbete fördjupa sig i andra världskriget och Förintelsens mör-
ker. De vill ta reda på vad som hände och försöka förstå hur och varför det kunde 
ske. De intervjuar en person som överlevt Förintelsen och får ta del av en historia 
de knappt kan ta in.   

Samtidigt klottras hakkors på väggarna i skolan, nazistmöten arrangeras och flyk-
tingförläggningen, där John och Ritas klasskompis bor, brinner ner. En mörk kraft 
håller på att ta över och John och Rita råkar, genom sitt skolarbete och engage-
mang, riktigt illa ut. 

Genom att dra paralleller mellan judeförföljelserna under andra världskriget och 
koppla det till dagens nynazism med antisemitism och rasism vill han visa på 

vart det kan leda. Texten är stundtals spännande som en deckare och ibland mer 
undervisande och bra som samtalsunderlag.

Lektör: Christina Wedenmark, BTJ-häftet nr 4, 2020

2



Ämnen inom kursplanen
Centralt innehåll i grundskolans kursplan för åk 7-9 som man kan arbeta med utifrån 
boken.

Samhällskunskap
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till 

exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation 
samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier 
utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Historia
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i på-

verkar deras villkor och värderingar.

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och 
folkmord. Förintelsen och Gulag.

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av männ-
iskors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller 
totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Frågor

L = Läsförståelsefrågor som syftar till att eleverna ska fånga upp och precisera               
         vad de läst och ta till sig bokens handling.

D = Diskussionsfrågor som syftar till att eleverna ska reflektera kring temat i 
         boken och dra paralleller både till sitt eget liv, samhället de lever i och dess         
         historia.

F = Fördjupningsförslag som läraren kan undervisa om i anslutning till läsningen.
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1. Introduktion

Börja med att låta eleverna får tänka vad de tror att boken kommer att handla 
om. Låt alla elever få ta del av omslaget, förslagsvis genom att projicera bilden på 
väggen. Arbeta sedan enligt EPA-modellen:

Ställ en eller ett par öppna frågor, till exempel:

• Vad kommer boken att handla om? 

• Vem/Vad ser vi på bilden? 

• När utspelar sig handlingen?

Enskilt: Uppmana eleverna att formulera sina tankar tyst för sig själva. 

Par: Låt eleverna samtala i par om vad de har tänkt. 

Alla: Välj ett sätt att lyfta allas tankar; låt varje par eller några par få dela med sig 
till hela gruppen om något som de har pratat om. Alternativt så väljer du som lära-
re ut några saker som du hört att eleverna pratat om.

Tips! Gör korta anteckningar under EPA-arbetet så kan ni jämföra om förvänt-
ningarna besannades eller inte då boken är utläst. 
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2. Civilkurage och hot
Sid: 28-30, 74-78

L:
Johan och Rita har lite olika inställning till om de ska berätta för rektorn om vad 
som hänt Isak och att de sett Axel och Max rita hakkors. På vilket sätt skiljer de sig 
åt? 

D:
Varför tror du att de har olika inställning till det? Vem av dem känner du dig själv 
mest lik?

L:
Vad svarar rektorn när Johan ber att hon inte ska avslöja att de har berättat vad 
som hänt Isak?

D:
När de berättar för rektorn ber Johan att rektorn inte ska avslöja att det är de som 
berättat. Ändå kallar rektorn Johan till ett möte tillsammans med Axel och Max. 
Varför gör rektorn så tror du? Tycker du rektorn gör rätt eller fel? Vilka andra sätt 
hade hon kunnat hantera situationen på?
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3. Förintelsen 
Sid. 47-54, 59-61, 82-92, 144-146

L: 
Vad var förintelsen? Vad var Auschwitz och vad berättar Aron om hur det var där?

F:
Ord att fördjupa: Ghetto, förintelseförnekare, Davidsstjärna, gaskammare.

D: 
Varför tror du att vissa människor förnekar förintelsen? 

L: 
Varför vill Aron berätta om Auschwitz? Hur känns det för Aron att berätta?

D: 
Tror du att det motverkar nynazism att Aron berättar om vad han har varit med 
om? De som har överlevt förintelsen börjar att bli gamla och snart kommer det 
inte finnas några kvar som kan vittna om den. Hur tror du att det kommer att på-
verka samhället?

F:
Lyft fram och undervisa om andra folkmord som har skett i historien. 

F:
Lyft fram och undervisa om konflikter i världen idag där det sker allvarliga över-
grepp på olika människogrupper.
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4. Nynazism och hatbrott idag
s.9-12, 23-24, 132-133

L: 
I boken finns dels de äldre nynazisterna Sixten och Bongo, dels de yngre Axel och 
Max. Det finns också någon som kallas ”ledare” vars order Sixten och Bongo följer.
• Hur motiverar nynazisterna i boken det de gör? 
• Vad känner Sixten efter att han bränt ner hotellet? 

D: 
Varför blir vissa människor nynazister? Går det att göra något för att förhindra att 
en person blir nynazist?

L: 
Hur upplever Sara att hennes familj fått permanent uppehållstillstånd i Sverige? 

D: 
Gör rasism och nynazism att det blir svårare för människor som flytt att skapa sig 
ett nytt liv i Sverige? 

F:
Undervisa om hatbrott och vilka lagar som finns idag gällande nazistiska symboler 
mm.

7



5. Sociala medier, mobbing och rasism
s.25-28, 125, 131

L:
Varför mobbar Axel och Max Isak? Vad hotar Axel och Max med att göra om Isak 
säger till rektorn vad de gjort?

D: 
Gör sociala medier att det blir lättare att trakassera och mobba? Har du varit rädd 
att någon ska skriva något om dig eller lägga ut någon bild på sociala medier som 
du inte vill ska spridas? Vad kan man göra för att förhindra att det sker? 

L:
När Axel och Max åker fast säger Johan att han inte är rädd för dem längre. Varför 
är han inte rädd längre?

D: 
Tror du att sociala medier kan användas för att människor som begår brott inte ska 
kunna fortsätta att göra det? Finns det exempel där sociala medier har använts 
för att stärka mänskliga rättigheter? Finns det också risker när sociala medier an-
vänds i detta syfte? 

F: 
Undervisa om olika politiska rörelser som växt fram via sociala medier såsom 
#metoo och Black Lives Matter.
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6. Reflektioner 

Ett bra sätt att få veta om en elevgrupp uppskattar en bok eller inte är att be dem 
att lämna in några korta reflektioner efter att ni har arbetat med boken. Samla in 
reflektionerna på lappar eller be eleverna skicka in sina tankar digitalt. Reflektio-
nerna kan även göras allmänna genom att låta eleverna skriva på post-it lappar 
som monteras i klassrummet.

 
Förslag på frågor:

•    Vad var bra med boken?

•    Vad var dåligt med boken?

•    Tycker du att jag ska använda boken med andra elever?

Övrig information om Mörka krafter:

ISBN: 978-91-7226-211-9
Antal sidor: 148 sidor
Utgivningsdatum: 2020-01-20
Utgiven av: Bokförlaget Opal
Förlagskontakt: Malou Najic, malou@opal.se
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