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Vero hit & dit
Text Katarina Kieri
Bild Helena Lunding Hultqvist

Vero kommer ny en dag till Markus klass. Hon verkar så säker på sig själv och kan en massa
saker som han inte har en aning om. Hur kan hon veta allt? Till en början är båda tysta om
hur de egentligen har det. Markus vill inte berätta om mamma som nästan alltid är trött och
pappans ordningsiver. Vero vill inte heta Vera, inte låtsas om alla flyttar och avsaknaden av
pengar. Och Abbe, ja vad vill han egentligen och hur har han det? En berättelse som visar
på vikten av vänner oavsett ålder.

Vi som har gjort den här lärarhandledningen heter Emelie Olofsson, Maria Bolmehag, Ninni
Malmstedt, Lena Nilsson Berg, Maria Glane och Christina Strömwall. Vi arbetar alla som
skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vår tanke är att du ska använda de delar av
lärarhandledningen som passar dig och din klass.
Ni har en fin läsupplevelse framför er. Lycka till!
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Före läsningen
Vero är ett ovanligt namn, är det en tjej eller kille tror du? Vad tänker du när du läser titeln?
Läs baksidestexten (utan att visa omslaget!) och låt eleverna rita en egen framsida.
Titta på omslaget. Vad ser du? Vad tror du att boken handlar om?
Läs baksidestexten. Titta på bilderna på insidan av pärmen, vad föreställer de?

Vero
Vero är inte som andra, tycker Markus, och han verkar imponerad av hennes självständighet.
Vad blir du imponerad av hos andra?
Hur verkar Markus och Abbe vara?
Abbe ropar “Se upp i backen, sju hål i nacken”, har du hört det uttrycket? Kan du några
andra liknande?
Varför är det inte bra att gå till Björngatan?
Varför tror du att Markus oroar sig för att Vero ska komma hem till honom?

Flyttfirman hit & dit
Hur har Markus det hemma? Varför får Markus bara dricka O´boy på lördagar?
Känner du till några oskrivna regler? Har ni några i klassen? Har ni några hemma?
Varför ligger Markus mamma i sovrummet tror du?
Har du varit med om att flytta - hur var det i så fall?
Vad menas med ett åbäke? Vad tror du att det är som ska komma?

Vill du kolla på ett åbäke
Markus har väntat hela dagen på att Vero ska följa med honom hem, men ändå drar han ut
på det till slut, varför då?
Varför vill Markus att de ska äta mellis ute?

Inget man vill få på stortån
Markus vill inte ta mer O´boy för då kan pappa märka. Han vill inte göra fler smörgåsar för då
kan mamma undra. Vad tänker du om det?
Vero vet saker som Markus inte har en aning om, som vad O´boy och socker kostar. Brukar
du följa med och handla eller till och med handla själv? Har du koll på vad som är dyrt och
inte, är det viktigt att veta? Hur kan Vero veta så mycket?
Abbe tar Markus äpple, säger Markus ifrån ordentligt? Vad skulle du ha gjort?
Vad vill Abbe egentligen?

Mot pianot!
Hur mycket väger ett piano tror du?
Den nya grannen heter Anja, hurdan verkar hon vara?
Markus tycker att Anjas lägenhet (som är likadan som deras) verkar gladare och känns
annorlunda - hur då?
Kan du spela något på pianot? Kanske kan ni ordna klassens pianokonsert.
Markus säger att ingen kommer att bli störd av pianot fast han vet att hans mamma inte gillar
höga ljud. Varför säger han så tror du?
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Ordning och reda
Detta kapitel heter ordning och reda, vad menas med det? Vad är bra med det, och vad är
dåligt? Är det ordning och reda hos Markus?
Markus inser att hans lägenhet är så tyst och han anstränger sig för att inte höras. Vad tror
du att det gör med Markus som person?

Troligtvis
Vilka känslor känner Markus denna lördag?
Kanske kan ni prova på att lösa korsord i klassen.
Kan du använda ordet troligtvis i en mening - testa.

Om det skulle bli krig, typ
Vad tror ni Markus tänker när han ser att det är Abbe som ringer på?
Vet du vad ett skyddsrum är? Har du sett ett skyddsrum?
Varför tror du att Markus och Abbe inte vågar säga att de inte har någon mobil?
Samla ord som beskriver hur Markus och Abbe känner sig när de tror att de är instängda.
Har du blivit inlåst någon gång, eller kanske utelåst? Skriv en berättelse med utgångspunkt i
din egen historia eller hitta på helt och hållet om den dagen du blev inne/utelåst.

En ensam humla
Ta reda på hur ett humlebo ser ut.
Var tror du Vero har varit?
Markus vill så gärna att Vero ska vara glad, vad kan det bero på att hon inte är det?

Långt ner i dju-peti-peti-peti-pet
Har du någon granne som du känner väl? Eller någon annan vuxen som är viktig för dig?
Kan du sången “En kulen natt, natt, natt?” Sjung den!
Vad är en kör? Lyssna till en gammal sång på latin.
Vad tror du att Markus mamma vill när hon kommer och ringer på Anjas dörr? Spela upp
händelsen vid Anjas dörr som en pjäs, hitta på olika slut.

Jäkla skitdinosaurier
Vilka känslor känner Markus när hans mamma kommer?
Vad känner Markus när de går hem?
Mamma säger “fast jag tycker inte om att du hälsar på hos folk som vi inte känner”. Markus
menar att han känner henne. Hur tänker du om detta?

Var är Vero?
Varför flyttar Vero så ofta?
Titta på insidan av pärmen, i vilket hus bor Vero respektive Markus?
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Vero och Markus stampar och säger “Åhh” tills allt känns bättre. Vad brukar du göra för att
må bättre?

Ingenting går över?
Titta på bilden på s. 124, skriv meningar till bilden.
Markus tycker att hans föräldrar inte fattar någonting, har du känt så någon gång?

Trimmat och otrimmat
Vad är en trimmad moped?
Vi får inte reda på så mycket om de andra i klassen, bara Abbe, Vero och Markus nämns.
Hitta på några andra klasskompisar till dem, vad heter de? Vad gillar de att göra? Hur
uppfattar de Markus och de andra två?
Abbe går iväg ensam, Markus ser att Abbe ofta är ensam och inte bara jobbig. Vad tänker du
om det? Får man veta något om Abbes föräldrar.
Vero och Markus verkar mycket gladare när de går mot klassrummet, vad har förändrats?

Lite affärer bara
Markus och Abbe verkar ha olika regler. Är det vanligt att man har olika regler ( t ex om när
man ska vara hemma på kvällen) som kompisar?
Hur tror du att Markus pappa var som liten? Som Markus eller som Abbe kanske?

Detta tarvar te
Vad betyder tarvar?
Har du något tips på hur man skulle kunna göra för att samla ihop femtusen kronor?

En oskriven regel
Vad tror du att Markus och Vero ska göra?
Finns det oskrivna regler i samhället?

Du och jag, vi har det så bra
Hade du vågat sjunga utanför en affär? Är det ett bra sätt att få ihop pengar?
Vero har skrivit en egen sång. Försök skriva en egen sång du också.
Hur mycket pengar tror du att barnen fått ihop? Räcker det till en moped?
Markus mamma är ute på stan, jämför bilderna på sid 18, 27, 63 och 167. Vad är skillnaden?

Kanske flera tusen
Vero och Abbe säger att Markus föräldrar är justa och roliga. Det är en helt annan bild än
vad Markus har av dem, hur kommer det sig?
Veros pappa säger “det fungerar inte så”. Vad tror du han menar med det?
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Vero sprang ut och pojkarna blev tysta. Hur tror du de tänkt att Veros pappa skulle ha
reagerat?

Fyrahundrasjuttiotre
Tror du att Veros pappa fixar en bil eller moped? Hur då i så fall?
Titta på bilden på s. 178. Vilken bildtext tycker du passar. Hitta på flera förslag. Veros pappa
säger att han ska lösa det, varför tänkte han inte så innan Vero kom med pengarna? Tror du
Vero får bo kvar nu?

Ordning och reda, bullar på måndag
Hur känns det för Markus att bjuda hem Vero och Abbe? Tycker du att det är ett bra slut på
boken? Vad tror du kommer att hända sedan, rita en fortsättning i form av en serie.
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