Jakten på Jack
Varulvar i Storkyrkan
Text Martin Olczak
Bild Anna Sandler

Den här lärarhandledningen är gjord av Christina Strömwall, Karin-Karuchka Kristiansen,
Lena Nilsson Berg, Maria Bolmehag, Ninni Malmstedt och Susanne Almbecker
Vi arbetar alla som skolbibliotekarier.
Vår tanke är inte att du ska använda allt som vi föreslår, utan välj det som passar
klassen och dig bäst.
Trevlig läsning!
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Före läsningen
Fortsätt med att markera på er Stockholmskarta (se lärarhandledning till Trolldom i gamla
stan) Vitabergsparken och Gamla stan.
Vad hände i första boken?
Använd spågumman, framsida, titel, författare och illustratör.
Jämför kartan med den i Trolldom i gamla stan, finns det några skillnader?
Vilka torn kan du se på kartan?
Vad är vålnader?
Vet du något om Vasaskeppet?
Jämför handstilen på de olika lapparna.

1 Jakt utan slut
Har du något tips, var de kan gömma sig?
Vilka kyrktorn ser du på bilden på s.15
Vad är en takås?
Har du sovit utomhus någon gång?

2 Ett magiskt redskap
Vad är jazzmusik och jukebox?
Lyssna på en jazzskiva!
Vad kan de ha för nytta av Silverkompassen tror du?
Vad är en kompass? Vet du vad N S V O betyder? Varför rör sig nålen?

3 Dvärggrottan
Markera på kartan: Nytorget och Vasaskeppet.
Vad är en dvärg?
Gör en dramatisering av kapitlet. Läs ramsan " Ära åt dvärgarna. Nu och för evigt" ta er ner
genom gången, knacka på hos dvärgarna…
Har någon varit i en grotta? Hur kändes det?
"Människor har inget här att göra... och vättar ska vi inte tala om."
Diskutera utanförskap

4 Gråtand
Häxor på bål, diskutera.
Rurik gillade ju inte dvärgarna. Tror du att de kan lita på Gråtand?

5 Dvärgfällan
Berätta om brevduvor. Ta reda på mer på NE.se
Finns det fler berättelser där brevduvor nämns?
Vad betyder förråda?

6 Ett gammalt meddelande
Markera på kartan: Djurgården
Fundera en stund kring gåtan. "Man behöver kompassen för att hitta kompassen."

7 Vasamuseet
Vasamuseet har mycket information för skolor, gå in på www.vasaskeppet.se
Berätta vad du vet om Vasaskeppet.
Är skeletten som finns på museet riktiga, tror du?
Fartygstermer: kaptenshytt, reling, stuvutrymmen...
Samtala kring uttryck såsom Att leta efter en nål i en höstack. Den som söker hen finner.

8 Silverkompassen
Titta på en bild av Vasaskeppet. Var finns lejonet?
Vad tror du nu kommer att hända?

9 Ett odjur i mörkret
Vålnaderna säger att häxorna med hjälp av trolldom sänkte Vasaskeppet.
Hur tror man att det gick till i verkligheten när Vasa sjönk? När var det?
Samtala om andra kända sjunkna skepp.
Jack tar kompassen. Är det ok att ta saker i en nödsituation?
Vad kan odjuret vara för något? Varför ville det hjälpa Jack?
Rita odjuret.

Efter läsningen
Det finns ytterligare två böcker i serien Jakten på Jack, Varulvar i Storkyrkan och Häxor i
Tunnelbanan. Därefter kommer en fristående fortsättningsserie som heter Spådomen om
Jack. Idag (december 2014) finns Drakar i Globen, Bergtroll på slottet och Sjöodjur i Slussen
utgivna i den serien.

Andra böcker om skeppet Vasa
Bergenholtz, Vasagrisen
Almqvist, Sagan om Vasa
Wahl, Nordqvist, Nu seglar Vasa (för äldre men bra bilder)

