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Någons hjälte
Text Mårten Sandén
Superhjältar - finns de? Hela staden ställer sig frågan. I går kväll räddades en
kvinna undan ett rånförsök av en okänd man med mask och mantel. Vem är
han? Alla undrar, men ingen vet. Ingen utom Viktor.
Viktor Stenmark är totalt obetydlig. Han är helt säker på att de flesta i skolan inte
vet vad han heter. Eller ens att han finns.
Vad Viktor inte vet är att en rad ganska pinsamma händelser snart kommer att
leda till att han inte känner sig så obetydlig längre. Varenda människa kommer
att viska och prata om den maskerade mannen som sägs vara en blandning
mellan Batman, Stålmannen och Fantomen, och som räddar människor i nöd.
Bara Viktor kommer att veta sanningen bakom ryktena. Eller nej, förresten!
Kanske anar också supersnygga Lina i klass 7D hur det egentligen ligger till?

Vi som har gjort den här lärarhandledningen i oktober 2018 arbetar alla som
skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vi heter Ninni Malmstedt, Maria Bolmehag,
Emelie Olofsson, Lena Nilsson Berg och Christina Strömwall.
Vår tanke är att du använder de delar av handledningen som passar dig och din
klass.
Lycka till!
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Innan läsningen:
Boken är utgiven med två olika omslag. Vilket tycker du är bäst? Motivera ditt
svar!
Boken heter “Någons hjälte” och i texten kommer olika hjältar att beskrivas. Hur
skulle du beskriva en hjälte?
Är det skillnad på en hjälte och en superhjälte? Vilka i så fall? Vad av dessa två
skulle du helst vilja vara?
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Kapitel 1:
Vad menas med uttrycket “vanliga döda”?
Vad är en kabaré? Har du sett eller varit med i en kabaré? Vad skulle du göra om
du var med i en?
Har du någon tanke om varför Viktor inte vill vara med i skolans kabaré, trots att
flera stycken tycker att han borde vara det?
Hur tror du att traditionen med att trycka ner sexornas huvud om de dricker ur
fontänen har uppkommit?
Varför finns det en minnestavla över eleven Jovan Maric på skolan? Varför hade
han blivit en hjälte?
Finns det några oskrivna regler på din skola? Vilka?
Finns det någon historia som alla elever får berättad för sig, såsom den om
Jovan? Berätta!
Vem är Lina Davidsson i 7D?
Vem är Gabbi?
Har du någon gång drömt om att vara en hjälte/göra något hjältemodigt?
Kapitel 2:
Familjen Stenmark är en stor familj. Skriv syskonens namn i åldersordning. Börja
med den äldsta. Kommer du också ihåg vad hundarna heter?
Bråkar du ofta med dina syskon? Vad bråkar ni oftast om? Varför tror du att
syskonbråk är så vanligt?
Gabbi verkar vara ganska aggressiv och många på skolan är rädda för henne.
Hur kommer det sig, tror du?
Har du lovat något någon gång som du redan från början ångrar att du lovat?
Varför tänker Viktor att “hans liv är över”?
Kapitel 3:
Vad betyder “showbiz”? Vad är det Viktor skall göra egentligen?
Kan du något trolleritrick eller något annat du brukar uppträda med eller visa
upp för andra? Titta på Youtube på några trolleritrick.
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Viktor får improvisera ihop ett nummer i bilen - hur tror du det kommer gå?
Vilken sport håller Gabbi på med? Ta reda på lite mer om den sporten?
Viktor har ett artistnamn, Mr Vic. Om du skulle bli kändis, vilket artistnamn skulle
du välja?
Exakt likadana sportbagar….Gissa vad som händer!
Kapitel 4:
Sammanfatta det här kapitlet i fem punkter, börja så här:
1. Han går in genom grinden där Viveca möter honom
På vilket sätt skulle du beskriva det som att Viktor “blir” Mr Vic, den store
trollkarlen?
Vilka är det, förutom de små tjejerna, som sitter och tittar på när Viktor
uppträder? Hur reagerar Viktor när han ser Lina på kalaset?
Vad skulle du gjort om du var i Viktors ställe och inledde ditt framträdande på
detta sätt?
Kapitel 5:
Har du varit med om en minneslucka som den Viktor får? Varför tror du han får
det?
Vad är en kontinent? Var ligger Antarktis?
Vad är det egentligen Viktor håller på att klä på sig ute i garaget efter kalaset?
Hur har han fått tag i de kläderna?
Varför erkänner han inte för Lina att han fått med sig fel väska utan fortsätter att
kränga på sig dräkt, inlines och huva?
Viktor ljuger en massa för Lina där i garaget. När ljuger du? Skriv en berättelse
om en lögn som gick åt skogen. Använd egna erfarenheter eller hitta på.
Det visar sig att han fått med Gabbis träningsbag. Skriv hur Gabbi hanterar det
faktum att hon fått med sig Viktors bag.
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Kapitel 6:
Tycker du att Viktor kunnat lösa problemet med kläderna på något annat sätt än
att klä på sig dem och åka iväg?
Var ligger Vladivostok?
Vad menas med “att blada iväg” och vad är en “skrinnardräkt”?
Rita en bild på Viktor när han har på sig skrinnardräkt, “flugglasögon” och sin
systers trosor utanpå.
Vad är den fånigaste utstyrseln du någonsin fått på dig? Varför? Berätta muntligt
eller skriv, och rita gärna en bild!
Vart skulle du åka om du var tvungen att emigrera på grund av att du skämt ut
dig?
Vem är det som skriker på hjälp tror du? Vad är det som händer?
Kapitel 7:
Varför har inte Gabbis inlines några bromsar? Har du åkt inlines?
Beskriv det som händer i detta kapitlet utifrån hur kvinnan uppfattar situationen.
Vad händer med Viktor?
Kapitel 8:
Varför skäller Viktors föräldrar på Gabbi när han kommer hem? Vad tror
föräldrarna det är som hänt?
Är det rätt av Viktor att “rädda” Gabbi, dvs. att inte säga sanningen?
Varför skäms Gabbi?

Kapitel 9:
Viktor är rädd att det har hänt något med mannen han körde på. Vad kan ha
hänt?
Vad menar Gabbi när hon frågar Viktor vad han “ska ha”?
Vad är utpressning?
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Varför skall Viktor kolla tidningen? Vad är det han upptäcker när han gör det?
Varför har tidningen skrivit om en försvunnen superhjälte?

Kapitel 10:
Vilken sång är det Viktor sjunger i badrummet? Vem har skrivit den? Ta reda på
lite mer om sångaren.
Hur ser rockabilly-frisyr ut? Leta upp bilder på nätet.
Varför har ”supersnygga” Lina Davidsson kommit hem till Viktor? Vad händer
mellan dem?
Viktor känner sig pinsam när Lina kommer hem till honom, varför? Har du varit i
en pinsam situation någon gång?
Vad menar Lina när hon frågan om Viktor är “han”?
Varför vill inte Victor erkänna för Lina att det var han som räddade kvinnan?
Kapitel 11:
Viktor tänker såhär: ”Det senaste året hade han börjat tro att en helt annan
Viktor alltid hade legat gömd inuti den gamla. Nu hade han långsamt börjat
synas…”
Har du känt så om dig själv någon gång?
Kan du känna att du har flera olika personer inuti dig? Att du är lite olika
tillsammans med olika personer - en hemma, en i skolan, en när du är ensam? Är
det bra eller dåligt? Hade du velat vara samma alltid? Vad är det i så fall som
hindrar dig från att vara det?
Hur ser man kär ut?
Kapitel 12:
Perra som äger hamburgerrestaurangen har klätt ut sig till superhjälte. Varför
har han gjort det tror du?
Viktor reagerar väldigt starkt när han ser artikeln i tidningen. Tänk dig in i Viktors
situation - hur tror du att du hade reagerat?
Kan man kräkas för att man blir upprörd eller rädd?
Varför berättar inte Viktor att det är han som är superhjälten?

8

Finns det superhjältar? Vet du någon person du skulle vilja kalla en superhjälte
och varför det?
Skriv en egen historia om superhjältar.
Varför svimmar Viktor när han ser artikeln i tidningen?
Skriv en egen rubrik som hade fått dig att ”svimma”.
“Folk behöver något att tro på. Folk behöver hjältar”, säger Viktors pappa.
Stämmer det? Vad har vi för hjältar i vårt samhälle idag?
Om du hade haft superkrafter, vilken kraft hade du valt? Varför det?
Kapitel 13
Viktor vill verkligen inte att någon skall få reda på att det är han som är
”superhjälten”, som räddat en kvinna. Varför vill han inte det tror du?
Det är några personer som listat ut att det är Viktor som är Superhjälten, vilka är
det och vad är deras reaktioner? Varför reagerar Gabbi som hon gör när hon
fattat att det är Viktor som är den så kallade superhjälten?
Varför ljuger Lina för Gabbi om att hon lånat ut pengar till Viktor?
Gabbi är inte snäll mot Viktor, hur tycker du att man ska vara mot sina syskon?
I tidningsartikeln står det att vi kan få superkrafter i en nödsituation. Stämmer
det?
Fantomen och Batman är exempel på två superhjältar. Kan du nämna några
kvinnliga superhjältar? Berätta lite om dem.
Viktor fortsätter att vara övertygad om att hans liv är över. Kommer Lina att
skvallra?

Kapitel 14
Varför tänker Viktor att ”den gamle Viktor Stenmark inte finns längre”?
Vad är det som plötsligt ger Viktor mod att anmäla sig till kabarén?
Vad ger dig mod att göra nya saker?
Viktor undertecknar sitt anmälningsbrev till rektorn med Maximus, på vilket
språk betyder det ”den störste”?
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Kan du något mer ord på latin?
Vad tror du Viktor ska göra på kabarén?
Arbeta i par. Spela upp scenen där Viktor berättar för Gabbi hur det gick till när
han åkte hem efter kalaset.
Hur känner sig Viktor när han berättat för Gabbi om hela superhjälte-incidenten?
Kapitel 15
Viktor säger att han ”bara låtsas vara mesig” till Lina Davidsson, det är hans
hemliga identitet. Skulle du vilja ha en hemlig identitet? Vad skulle du vilja vara
då?
Försök att hitta filmmusiken till Batman Begins (Youtube/Spotify)
Lyssna på “Det börjar verka kärlek, banne mig.” Vad betyder titeln? Vem har gjort
låten och vem sjöng den? Titta på Youtube!
Viktor tog en jordgubbsglass. Vad hade du valt?
Kapitel 16
Viktor säger till Lina att han är uppe med tuppen. Vad betyder det? Kan du fler
uttryck där djur finns med?
Vad är Bungyjump och karbinhake för något?
Viktor påstår inför Lina att han inte alls är nervös. Tror du på det?
Hampus verkar vara en fullfjädrad tjuv. Hur skulle du gjort för att få tag på
dräkten? Vad händer när Gabbi inser att dräkten blivit utbytt?
Ett Perrasmeal med hamburgare, pommes och en stor dricka kostade 42 kr år
2011 när boken skrevs. Hur mycket blir det i dagens penningvärde?
Kapitel 17
Vad är det Viktor vill uppnå med sitt nummer till kabarén?
Tror du hans plan kommer att lyckas?
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Kapitel 18
Alla Viktors planer verkar gå åt skogen när rektorn och musikläraren kommer.
Kommer han att kunna genomföra sitt nummer?
Kapitel 19
Viktor konstaterar att en fördel med att vara “mes” är att folk tror en när man
säger att man gör sina läxor. Kan ni komma på fler fördelar?
Vad skulle du göra om du var Viktor och inlåst på skolan?
När Lina ringer fortsätter Viktor att ljuga för henne. Är det en så bra idé?
Kapitel 20
53 000 visningar på Youtube är mycket! Gå in på din favorityoutuber och kolla
hur många visningar hens senaste video har.
Vad är Zorro för superhjälte? Ta reda på och berätta!
Hur lyckas Viktor till slut ta sig ut och komma upp på scenen?
Plötsligt förvandlas Viktor från superhjälte till trollkarl, tack vare sina syskon. Tror
du han vågar trolla inför hela aulan, tv-kameror och allt?

Kapitel 21:
Klöver heter en av “färgerna” i en kortlek. Vad heter de andra?
Har du, precis som Viktor, upplevt någon gång att du varit mycket nervös för
något och upptäckt att det ändå inte var så farligt? Berätta!

Kapitel 22:
Den här berättelsen kan väl sägas ha ett “lyckligt slut”. Skriv ett annat slut, som
inte är lika lyckligt.
Hur tycker du att en berättelse skall sluta?
Hur tror du det kommer att vara nästa dag i skolan för Viktor och Lina?
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Efter läsningen
Det finns många personer som gjort bra saker för andra, gjort vår värld en aning
bättre att leva i. Tillsammans i klassen kan ni samla fakta om sådana personer.
Gör en hjältevägg i klassrummet eller en utställning i biblioteket. Eller varför inte
som “Grej of the day” och presentera era olika hjältar för de andra i klassen, eller
för er fadderklass eller…
Mårten Sandén har skrivit många olika sorters böcker. Ta reda på mer om hans
böcker.
Andra böcker som handlar om hjältar:
Keining, Nour och den magiska drycken
Melin, Isdrottningen
Nilsson, Den fasansfulla brännaren
Riordan, Född till hjälte
Russell, Skolans hjälte
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