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Jakten på Jack
Trolldom i Gamla stan, del 1
Text Martin Olczak
Bild Anna Sandler

Den här lärarhandledningen är gjord av Christina Strömwall, Lena Nilsson Berg,
Ninni Malmstedt, Maria Bolmehag 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 och Lycka till.
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Före läsningen
Titta på framsidan. Vad ser du? Vad tror du boken kommer att handla om?
Den här boken heter Trolldom i gamla stan. Vad kan det vara för en sorts bok?
Hela serien heter Jakten på Jack. Vad tror du det kan betyda?
Boken är skriven av Martin Olczak. Har du läst någon annan bok av honom?
Titta på kartan på första uppslaget. Ser du något mystiskt? Känner du igen några
ställen på kartan?
Läs lapparna på nästa uppslag. Hur tänker du om det?

1 Början på ett äventyr
Beskriv verkstaden. Rita en egen bild eller klipp och klistra.
Jack tycker att Bettys verkstad är den mest underbara platsen på jorden. Varför det,
tror du?
Vilken är din bästa plats? Beskriv den!
Vem kan det vara som sitter i kastanjen och tittar ner på Jack och Betty?
Känner du till eller har läst om någon som är föräldralös (ensamkommande
flyktingbarn)? Vad är ett barnhem? Finns det barnhem i Sverige?
Sätt upp en karta över Stockholm/ gör en egen. Markera platser som Jack besöker
eller passerar. I detta kapitel: Gröna Lund, Slottet, Gamla stan

2 Gömstället
Betty berättar hur lik Jack är sina föräldrar. Vad har du ärvt från dina föräldrar? Tänk
på både utseende och egenskaper.
Vilken är din favoritmat?
Vad tror du det är under golvbrädan?
Vad skulle du vilja gömma? Och var?
Markera på kartan: Tekniska muséet.

3 En gåtfull upptäckt
Varför blev inte Betty arg eller besviken över röran i verkstaden, tror du?
Känner du till några trollformler?
Hitta på en egen trollformel!
I Trolldomsboken var många ord ålderdomliga. Kan du några ålderdomliga ord?
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4 Bettys berättelse
Är det rätt att lämna ett barn när det har somnat?
Tror du att Jack vågar svara ja på Bettys fråga om han vill hjälpa till?
Känner du till fler bokfigurer som är trollkunniga?
I kapitlet nämns många väsen; tomtar, troll, älvor, jättar, häxor, vålnader, dvärgar,
alver, vättar, havsmonster och varulvar. Kan du fler? Ta reda på mer och rita en bild
på en av dessa varelser.
Vad är en vetenskapsman och vad är en forskningsresa?

5 Ett möte i mörkret
Trolldomsboken är ju gammal. Har ni något gammalt hemma?

6 Rurik
Läs om Malin Matsdotter och lyssna på UR-programmet om Rumpare-Malin
Matsdotter.
Rurik vill förstöra boken. Är det viktigt att bevara gamla böcker? (Elib har ex Eddan
bevarad digitalt) Hur sparas sådant som finns i datorer?

7 Jakten börjar
Bergtrollet är lika stort som Pariserhjulet. Hur högt är Pariserhjulet?
Kan man låna allt på ett bibliotek?

8 En ovanlig människa
Om du var trollkunnig, vad hade du velat förändra på jorden?
Vad menas med högtidligt? Berätta om något som du tycker är högtidligt.
"Jag var lycklig. Så lycklig att det brände i bröstet", säger Jack.
När var du lycklig? Berätta!
Markera på kartan: Vitabergsparken.
Vad händer i nästa bok tror du?
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Efter läsningen
Samla ord som beskriver, Jack, Betty och Rurik
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