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Lärarhandledning
Snöstormen
Text Sofia Nordin
Tre syskon väntar i en fjällstuga på att deras pappa ska komma tillbaka. Han gav sig
Iväg för att hämta sin nya kärlek och handla mat. Vädret blir allt sämre och till slut
stormar det rejält. Mobiltelefonerna har ingen täckning. Skafferiet är nästan tomt.
Snön packar sig allt mer runt huset och strömmen går. Vad har hänt deras pappa?
Hur länge kan man vara i ett insnöat hus innan syret tar slut? Frågorna blir allt fler
och syskonen inser att något måste de göra? Ska de stanna i stugan eller ge sig iväg
för att leta efter sin pappa och för att skaffa mat?

Den här lärarhandledningen är gjord av Maria Bolmehag och Christina Strömwall. Vi
arbetar båda som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun.
Vi tänker oss att du använder de frågeställningar som passar dig och dina elever
bäst.
Trevlig läsning och lycka till!
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Innan du läser boken
Alla elever har säkert inte upplevt snöstorm. Leta upp ett klipp på snö som yr ex.
Snöland som du hittar på UR. Se någon minut i början av filmen. På Youtube hittar du
Århundradets snöstorm (Gävle 1998). Det finns en 5min variant som visar bilder till
musik. Se den för att eleverna ska få begrepp om mängden snö.
Titta på framsidan, vad tror du boken handlar om?
Tycker du att titel och omslag passar ihop?
Vet du något om Sofia Nordin, bokens författare? Känner du till några andra böcker som
hon har skrivit?

För alla kapitel gäller
Är det något du själv reagerar på, undrar över eller har någon fråga om?

Mobilerna, mobilerna, mobilerna
• Vad tycker du om reglerna som pappan har? Har ni mobilregler hemma?
• Gör en fyrahörnsövning 1.inga mobiler vid matbordet 2. Ska familjen ha semester
borde ii alla fall ngn dag vara mobilfri. 3. Högst 3 sms och en timmes surf/dag under
semestern 4. Inga regler, alla gör som de vill. Be eleverna motivera sitt
ställningstagande.
• Vem är Becka?

Ringa hur då?
• Tycker du det är rätt eller fel att Becka ska komma med till fjällen?
• Har du, eller någon du känner varit med om att mammans eller pappans nya är med
“för mycket”?
• Vad tror du har hänt med pappa och Becka?
• Blir du lätt orolig?
• Gör tankebubblor och skriv vad du tror syskonen tänker när pappan inte kommer
tillbaka. Var och en kan tänka många saker.

Ingen vet att vi är här
• Hur skulle du reagerat om du varit i stugan?
• Tror du att luften kan ta slut i ett hus?

Fler dåliga nyheter
• Vad tycker du att de ska göra?
• Hur länge kan en människa klara sig utan mat? Utan vatten?

Jävla vinter, jävla snö
• Borde de hämtat skidorna? Vad tror du är bäst att göra?

Små löjliga människor
• Har du frusit så mycket någon gång som syskonen gör? Har du gått vilse?
• Vad bör syskonen tänka på nu när de ska övernatta?
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Tänk om vi dör här
• Varför kommer inte deras pappa tror du?
• Har du sovit under bar himmel någon gång?
• Om du har syskon, fundera på vem av er som bestämmer?
• Är det rätt som Rut tänker. Eftersom hon har hittat på vad de ska göra är det också hon
som har ansvaret. Vad tycker du?
• Vad tänker du om att hon tog tre sockerbitar?
• Smakar förbjudet bättre?

Sista människorna på jorden
• Vad innehåller snö?
• Har du tagit ut dig till bristningsgränsen ngn gång? Berätta!
• Varför kunde de inte höra motorsågarna hela tiden? Vad tror du?

Inte hemskare än någon annan
• Syskonen tycker att smörgåsarna och kaffet är det godaste de någonsin ätit. Kan du
komma ihåg någon måltid eller fika som varit speciellt god? Varför tyckte du så?
• När Rut ätit och druckit två koppar kaffe är hon så trött att hon bara vill lägga sig ner
och sova. Brukar en inte bli pigg av kaffe? Varför reagerar hon så, tror du?
• Skogsarbetarna hjälper syskonen, har du fått hjälp av någon helt okänd någon gång?
Berätta.

Klarar ni er nu
• Hur reagerar polisen?
• Får syskonen hjälp?
• Om pappan och Becka sitter på ett hotell och väntar på att vägen ska plogas, tror du
att de sitter i lugn och ro då?

Inte tid att gråta
• Vilka känslor känner barnen?

Älskade unge
• Tycker du att pappan gjorde rätt? Om inte vad skulle han gjort?

Efter du har läst ut boken?
• Kan du komma på någon bra alternativ titel?
• Är boken trovärdig? Skulle detta kunna hända i verkligheten?
• Har du läst någon liknande bok?
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