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Hej och välkommen till lärarhandledningen!
I denna lärarhandledning hittar du ett antal förslag på uppgifter och  aktiviteter 
som passar till Viveka Sjögrens ungdomsroman Det gula skrattet. Välj bland 
 förslagen och använd de som passar dig och din elevgrupp. 

Förslagen grundar sig i läroplanens skrivningar kring värdegrundsuppdraget 
( kapitel ett och två) och i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk 
för årskurs 7-9 (Lgr22). 

Lycka till med bokarbetet!

Jenny Edvardsson
Legitimerad lärare i svenska, historia, SFI och verksam som adjunkt i utbildnings-
vetenskap vid Högskolan Kristianstad, https://jennyedvardsson.se/



Presentation av boken
Hewa är på flykt från ett krig. Hon vet inte vart hon är på väg, bara att hon måste 
komma så långt bort som möjligt. Det är kallt och ödsligt, men i skogen möter 
hon någon lika ensam som hon. Hewa börjar berätta sin berättelse, om hur  landet 
hon föddes i sakta förändrades till oigenkännlighet. Med sig i flykten bär hon sin 
 mammas hemliga anteckningsböcker och det viktiga uppdraget att föra dem i 
 säkerhet. 

På samma plats, i en annan tid står Arran inför sitt första uppdrag i smältzonen. 
Sakta vävs deras öden samman, och Hewas berättelse får liv på nytt. 

Det gula skrattet är en universell och stark berättelse om ensamhet, vänskap och 
tillit, men berör även viktiga teman som klimatförändring och yttrandefrihet.

Om författaren
Viveka Sjögren är en prisbelönt författare och illustratör som har en förmåga att 
fånga unga läsares tankar och funderingar. Hon har både en Elsa Beskow-plakett 
och en Augustnominering i bagaget.
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I klassrummet

Introducera romanen

Låt eleverna få fundera över bokens titel och omslagsbild. Vad 
kan Det gula  skrattet betyda och syfta på? Och vad är det som 
 avbildas på omslaget? Vad kan en bok med detta omslag och 
denna titel handla om? Låt eleverna reflektera enskilt, därefter 
diskutera i par och följ sedan upp gruppdiskussionerna i hel-
klass.

Högläs därefter bokens första kapitel, Prologen och låt  eleverna 
få sammanfatta det de hört med ett enda ord. Vilket blir det? 
Låt eleverna dela med sig av sina ord genom en löpeld. Börja i 
ena änden av klassrummet och låt elev efter elev säga sitt ord högt. Skriv gärna upp 
elevernas ord och återkom till dem när boken är utläst. Kan elevernas  inledande 
tankar om boken fortfarande sammanfatta boken? 

Loggskrivande 

Att få stanna upp i läsningen och reflektera kan leda till att man fördjupar sin 
 förståelse för bokens handling men också lär sig om sig själv och sin omvärld. 
 Under läsningen av Det gula skrattet kan individuella reflektionsloggar i form av 
Text & Tanke vara givande att arbeta med. 

En Text & Tanke-logg utgår ifrån texten. Text är de citat, avsnitt, meningar, styck-
en som eleverna reagerar på under sin läsning. Tanke är de tankar som citaten, 
avsnitten, meningarna, styckena väcker hos eleverna. Om du låter eleverna skriva 
Text & Tanke-logg kan du göra den digital, i form av ett delat dokument. Då kan du 
under läsningen få inblick i vad eleverna reagerat på och också få hjälp med vad 
du kan behöva förtydliga eller stanna upp vid. Här nedan är ett exempel på en tom 
Text & Tanke-logg och under den ett exempel på en logg som en elev börjat fylla i.



Text & Tanke-logg till Det gula skrattet
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Tanke
I denna kolumn skriver du in 
vilka tankar, känslor och/eller 
 funderingar som citatet/avsnittet/
meningarna/styckena väcker. Ta 
gärna hjälp av följande börjor.

Jag förstår inte …
Jag undrar/blir/kan/tror/inser/
minns/känner/tycker …
Detta påminner mig om …
Jag är förvånad över … 
Jag skulle vilja veta …
Om jag var …
Jag vill veta mer om …
Jag är inte säker …

Text
I denna kolumn skriver du in dina 
citat eller de avsnitt, meningar 
och/eller stycken som du  reagerat 
på under din läsning. Glöm inte 
ange sidonummer. 

Varje citat/ avsnitt/mening/stycke 
skriver du in i en egen ruta.

Här är ett exempel på Text & Tanke-logg som en elev fyllt i efter att hen läst 
bokens inledande två kapitel.  

Titeln Det gula skrattet Jag vet inte vad jag ska tänka om 
denna titel. Vad betyder egentligen 
Det gula skrattet? Jag har aldrig 
hört uttrycket förr och efter att vi 
pratat om det i klassen verkar jag 
inte vara ensam om att ha noll koll. 

Prologen s. 7-9 Undrar vad huvudpersonen 
har varit med om. Och vem är 
 gränsvakten? Varför är han så 
snäll? Prologen väcker många 
 frågor och jag vill bara läsa vidare.



Dela upp boken i etapper och låt eleverna skriva i sin Text & Tanke-logg till varje 
etapp. Här är ett förslag med sex etapper.

Etapp 1 sidorna 7-43
Etapp 2 sidorna 44-83
Etapp 3 sidorna 84-123
Etapp 4 sidorna 124-159
Etapp 5 sidorna 161-191
Etapp 6 sidorna 192-219

Ibland kan det vara bra att bestämma hur många loggar eleverna ska skriva till 
varje etapp. 

Gruppdiskussioner

I samband med etapperna kan eleverna i smågrupper få diskutera boken och 
dess handling. Här kommer förslag på frågor att utgå ifrån till de sex etapperna. 
 Frågorna kan också användas för enskilt skrivande.

Etapp 1

1. När och var utspelar sig handlingen?
2. Vad får du veta om Hewa?
3. Hur skildras samhället som Hewa bor i?
4. Vad har hänt med Hewas pappa?
5. Vad är Styret?
6. Hewa berättar om sitt liv och sin familj för gränsvakten. Vad är det som gör     

att hon vågar berätta allt för honom?
7. Vad är det som Hewas mamma skriver?

Etapp 2

1. Samhället som Hewa växer upp i blir alltmer totalitärt. Ge exempel. 
2. Patronerna med skårar berättar något. Vad då?
3. Författaren har valt att lägga in små kommentarer om sådant som händer 

längre fram (exempelvis på sidan 54). Hur påverkar det dig och din läsning 
av boken?

4. Hewa försöker ta sig ut ur staden. Varför det? Hur går det för henne?
5. Vilka är Änglarna?
6. Vad är det som gränsvakten vaktar?
7. Vad är det gula skrattet?
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Etapp 3

1. För Hewa blir det viktigt att ta med sig sin mammas anteckningsböcker när 
hon flyr från staden. Varför är anteckningsböckerna så viktiga?

2. Vad är Friends of Earth?
3. När Hewa läser sin mammas anteckningsböcker förstår hon att vissa delar

är kodade. Vad är det som gjort att hennes mamma skrivit kod?
4. Hos Friends of Earth får Hewa kontakt med en pojke. Hon upplever att han 

pratar med henne, i hennes huvud. Hur reagerar hon?

Etapp 4

1. Hewa bestämmer sig för att ge sig av från Friends of Earth. På sidan 128 står 
det att det hos dem var ”lika krypande otäckt som när Styret gradvis tog 
över”. På vilket sätt är det ”krypande otäckt”?

2. Hos Friends of Earth blir Hewa av med både sitt hår och sitt namn. Vad tror
du det beror på?

3. Vem är Kim?
4. Vad är det Hewa upptäcker i jordkällaren?
5. På sidan 157 står det ”Då möter nu. Här är jag.”. Vad betyder det?

Etapp 5

1. Var och när utspelar sig handlingen?
2. Vem är Arran?
3. Hur skildras samhället som han bor i?
4. Vad är det Arran ska göra i smältzonen och varför kallas området för

 smältzonen?

Etapp 6

1. Vad är det för något Arran ser när han är ute med Rèv (sidan 196)?
2. Vad gör Arran med dagböckerna som han hittar?
3. Det förflutna och nutiden kopplas samman. Hur då?
4. När i tiden utspelar sig handlingen i epilogen?
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Diskussionsfrågor utifrån teman

Diskussionsfrågorna kan användas för diskussion i helklass eller i grupp men  också 
för individuellt skrivande. 

Det fria ordets värde
Många av karaktärerna i boken kämpar för det fria ordet, att människor ska få 
tycka och tänka fritt. 

• Ge exempel på karaktärer som kämpar för det fria ordet och också på vilket
eller vilka sätt de gör det. 

• Varför är det viktigt att människor i ett samhälle får tycka och tänka fritt?
• Vilka risker kan det finnas med att begränsa människors yttrandefrihet?

Totalitära stater
I Hewas samhälle kommer förändringarna smygande. Det blir fler och fler 
 begränsningar och också olika förbud. 

• Hur påverkas människorna av dessa begränsningar och förbud?
• Finns det något människorna skulle kunna ha gjort för att förhindra att

samhället blev allt mer styrt och totalitärt?
• Kan du se kopplingar mellan det fiktiva samhälle som Hewa växte upp i och

reella (verkliga) samhällen i historisk tid eller kanske i nutid? Ge exempel. 

Hemligheter
I boken bär fler av karaktärerna på hemligheter, exempelvis Hewas mamma och 
gränsvakten.

• Vilka hemligheter är det karaktärerna i boken bär på?
• Varför vill de hålla sina hemligheter hemliga?
• Hur påverkar hemligheterna karaktärernas liv? Ge exempel.

Berättarteknik
Det gula skrattet är uppbyggd på ett spännande sätt. Bokens handling förs fram av 
berättelser från olika tider, återberättade eller nedtecknade. 

• Har du läst andra böcker som är skrivna på liknande sätt?
• Hur påverkar detta sätt att skriva din läsupplevelse? 
• Hur var det att följa med i handlingen?
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Skrivuppgifter

Gränsvaktens berättelse 
Vem är gränsvakten? Vad har han varit med om? Låt eleverna skriva en novell som 
skildrar gränsvaktens liv. 

Skriv en dikt
Låt eleverna skriva en dikt utifrån en scen eller en händelse i boken.

Kreativt skrivande utifrån givna rubriker
Låt eleverna utgå från en av rubrikerna nedan och skriva exempelvis en dikt, en 
berättelse, en låttext eller en dagboksanteckning.

• Ur Kims ögon
• Jag tvingades fly
• Första dagen i smältzonen
• Min största hemlighet
• Det gula skrattet

Kreativt skapande

Nytt bokomslag
Hur skulle bokomslaget till Det gula skrattet se ut om eleverna fått välja? Låt dem 
skapa egna bokomslag till boken. De kan skapa med fotografier eller genom att 
måla eller teckna. Sätt upp elevernas omslag på klassrumsväggen eller på en 
 större anslagstavla.

Rita en scen ur boken
Låt eleverna få rita en bild som illustrerar en scen ur boken. Det kan vara en scen 
som de tycker om, som de tycker är spännande eller som de anser är viktig för 
handlingen. Under bilden skriver de sidnumret från boken, en kort sammanfatt-
ning av vad deras bild skildrar samt en motivering till varför de valt att illustrera 
just denna scen från boken. Låt eleverna dela med sig av sina scener för varandra.
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Övrig information om Det gula skrattet:

ISBN: 978-91-7226-396-3
Antal sidor: 218 sidor
Utgivningsdatum: 2022-01-25
Utgiven av: Bokförlaget Opal 
Förlagskontakt: Malou Najic, malou@opal.se


