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Martin Svensson

Upptäckten är den första delen i serien om 
Luna.

Rekommenderas för förskoleklass – åk 3.
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Introduktion till lärarhandledning

Luna och superkraften: Upptäckten är den första berättelsen i serien om 
Luna och hennes märkliga vardag. En kväll förändras hennes liv då 
Luna går ner till bryggan och doppar handen i sjön – plöstligt kan 
hon höra allt.

Förutom att vara en rolig och spännande läsupplevelse ger boken möj-
ligheter till samtal och aktiviteter med syfte att utveckla empati och 
förståelse för andra, kreativitet samt skriv- och läsförståelse.

Denna lärarhandledning är tänkt att hjälpa till att finna bra uppslag 
och struktur för lärarledda aktiviteter i klassrummet. Handledningen 
är uppdelad i två delar där den första delen fokuserar på övergripan-
de ämnen med diskussionsfrågor och lekar, och den andra delen går 
djupare in i varje enskilt kapitel med inriktning på språk och innehåll.

 
EPA-metoden 

Ibland kan det vara svårt att få alla elever att delta i diskussionen, vil-
ket i sin tur gör det besvärligt att bedöma vilka som har förstått texten. 

En bra metod för att aktivera kommunikationen mellan eleverna är EPA 
vilket står för Enskilt, Par, Alla. EPA-metoden innebär att läraren ställer 
en fråga som eleverna först får fundera enskilt kring under ett par minu-
ter och kanske skriva ner sina tankar. Sedan samtalar två elever tillsam-
mans och berättar för varandra vad de tänker. Till sist delar eleverna med 
sig av sina diskussioner i helklass. EPA-metoden används med fördel när 
ni arbetar med vissa av frågorna till  Luna och superkraften.

Läroplan för grundskolan gällande normer 
och värden

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till in-
levelse. Läraren bör därför medvetet påverka eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar. 

Skolans mål är att varje elev:

- Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokra-
tiska värderingar samt personliga erfarenheter.

- Respekterar andra människors egenvärde.

- Tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck 
och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 
människor.

- Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

- Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv.
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Bokens handling
När Luna börjar trean märker hon att ingen längre vill leka med hen-
ne. Och hemma har föräldrarna fullt upp. Lunas enda riktiga vän är 
grannpojken Wille, men han går bara i ettan. En månklar kväll händer 
något magiskt. Luna kan plötsligt höra vad människor säger på jätte-
långt håll, till och med genom väggar!

Frågor:

Vad tycker ni att boken handlar om? Sammanfatta handlingen!

Är boken bra? Varför/varför inte? 

Vad är mindre bra med boken?

Kan ni jämföra boken om Luna med någon annan bok?

Aktiviteter:

Varje elev får sätta ihop en lista på tre till fem favoritböcker och skriva 
några ord om varför de är bra.

Välj ett valfritt uppslag eller kapitel i boken och försök gestalta det 
genom att spela upp en teater. 

Låt eleverna fantisera ihop alternativa slut!

del 1 
diskussion utifrån ämnen

I del 1 beskrivs de olika komponenterna som 
utgör boken. Till varje ämne finns frågor att 

diskutera med eleverna samt roliga och  
pedagogiska aktiviteter.
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Luna – en vanlig tjej med magiska krafter
Luna är 9 år gammal och går i trean. Den första dagen i trean blev 
Lunas liv plötsligt tråkigt. Alla andra hade någon att prata och leka 
med, förutom hon. På rasterna är de andra barnen upptagna med sina 
vänner och Luna sitter för sig själv. 

Det kan vara intressant att utgå från huvudpersonen för att försöka 
sätta ord på hur en person är, hur man förhåller sig till varandra, och 
hur man själv skulle vilja vara som person.

Frågor:

Hur skulle du beskriva Luna?

Vad tror du att Luna tycker om att göra? Vad tycker hon mindre om 
att göra?

Varför tror du att hon har svårt att skaffa vänner?

Varför tror du att Luna ibland känner sig osynlig hemma och i skolan?

Vad tycker du att Lunas klasskompisar skulle kunna göra för att Luna 
ska känna sig mindre ensam?

Märker du någon skillnad på Luna i början av boken och i slutet av 
boken?

Aktivitet:

Låt eleverna få rita av en karaktär i boken.
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Teman i boken: utanförskap och att våga 
vara sig själv

Trots bokens många komiska inslag berör historien om Luna också 
komplexa och svåra saker. Bokens tematik innefattar till exempel 
ensamhet och utanförskap – känslor som ingen är främmande för. 
Att prata om svåra saker som ensamhet kan hjälpa barn att förstå att 
det är vanligt, att det inte ska vara förknippat med skam och att det 
går att göra något åt. 

Ett annat tema i boken är vikten av att vara sig själv och därigenom 
att våga vara annorlunda. Öppensinnade diskussioner om hur olik-
heter berikar oss kan bidra till utvecklingen av medkänsla och själv-
känsla. 

Frågor:

Varför tror du att Luna ibland känner sig ensam?

Vad kan man göra om man känner sig ensam?

Varför är det viktigt att prata med någon om man känner sig ensam 
eller utanför?

Tror du att det finns någon människa som aldrig känner sig ensam?

Både Luna, Wille och Ben känner att de är lite annorlunda jämfört 
med alla andra, varför tror du att de känner så?

Varför är det viktigt att man vågar vara annorlunda?

Hur tror du att världen hade varit om alla människor var likadana?

Aktivitet:

Dela in eleverna i grupper om fyra. Alla elever ska försöka komma 
på vad som skiljer dem åt. Flest olikheter vinner!
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Superkraften!
När Luna går ner till bryggan och doppar handen i sjön känner hon att 
något händer i kroppen. Hon kan plötsligt höra på väldigt långt håll. 
Luna, som alltid varit tyst och tillbakadragen, inser att den nya super-
kraften kommer att kunna hjälpa henne i jakten på uppmärksamhet 
och vänner. Med den nya kraften hamnar Luna i knasigt dråpliga situ-
ationer och hon förstår ganska snart att man måste vara försiktig med 
vad man önskar sig.

Frågor:

Hur skulle du beskriva Lunas superkraft? Vad är bra och vad är dåligt 
med den?

Varför tror du att just Luna har fått superkraften?  

Hur reagerar Luna när hon upptäcker sin nya superkraft? Och varför 
tror du att hon reagerar som hon gör?

Vad tror du att Luna vill använda sin superkraft till?

Hur hade du reagerat om det som händer Luna skulle hända dig?

Om du fick välja en superkraft, vad skulle du välja då?

Aktivitet:

Låt eleverna komma på en egen superhjälte med en speciell superkraft. 
Låt dem sedan rita sin superhjälte och formulera några beskrivande ord. 
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Lunas familj
Lunas föräldrar är två helt vanliga människor med både brister och 
förtjänster. Precis som många andra föräldrar blir de ibland stressade 
och frustrerade, och de lägger ofta lite för mycket tid på sina telefoner.

Det är viktigt för barn att läsa om hur andra familjer och föräldrar be-
ter sig. Det ökar deras förståelse för att det finns många olika typer av 
familjekonstellationer, och att alla familjer har olika förutsättningar.

Frågor:

Beskriv Lunas mamma. Vad gör hon bra och vad gör hon mindre bra?

Beskriv Lunas pappa. Vad gör han bra och vad gör han mindre bra?

Kan det finnas tillfällen när en mamma eller en pappa gör fel?

Luna tycker ofta att det är svårt att få sina föräldrars uppmärksamhet. 
Vad borde man göra om man känner som Luna?

Hur ska en bra mamma och pappa vara?

Varför tror du att Luna ibland tycker att syskonen Bill och Bull är 
jobbiga?

Aktivitet:

Dela in eleverna i grupper. Varje grupp ska välja en scen från boken 
där Lunas familj är med. Låt eleverna spela upp scenen som en pjäs, 
men där de pratar och agerar som de tycker att Luna och hennes för-
äldrar borde ha gjort.
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Lilla Vargudden
Lilla Vargudden är en stad som vilken som helst, fylld av udda och 
färgstarka karaktärer. 

Det är essentiellt att beskriva olika sorters personer i barnböcker för att 
visa att olikheter är en tillgång. I skildringen av Lilla Vargudden skapas 
acceptans naturligt när karaktärer som avviker mot normen gällande  
kön, etnicitet och familjebildningar är en självklar del av det lilla sam-
hället. På så sätt breddas normen för läsaren. 

Frågor:

Hur tror du att Lilla Vargudden är att bo i? Verkar det vara en trevlig 
plats?

Liknar Lilla Vargudden din hemstad på något sätt?

Försök att med några få ord beskriva de andra karaktärerna i Lilla 
Vargudden. 

Vilken är din favoritkaraktär i Lilla Vargudden och varför?

Vilken karaktär tycker du minst om i Lilla Vargudden och varför?

Aktivitet:

Dela upp klassen i två och två. Barn A ska tänka på en karaktär i bok-
en. Grupp B har sedan tjugo frågor på sig att komma fram till vilken 
person eller föremål som grupp A tänker på. Frågorna måste kunna 
besvaras med ja eller nej, t.ex. ”är personen gammal?”
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del 2 
innehåll och språk  

per kapitel

Del 2 av handledningen används 
effektivastnärdenläsesparallellt med 

Luna och superkraften: Upptäckten. 
Frågor baserade på handlingen och 

svåra ord från varje kapitel hjälper elev-
erna att utveckla sin  textförståelse.
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Kapitel 1 – Tråkigt 

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad tror du att Luna tycker om skolan?

Vad tror du att Luna tycker om sina klasskompisar?

Varför tror du att den blå fågeln är med i boken?
 
Varför blir Luna arg på sina föräldrar?
 
Vad tycker Luna om tvillingarna?

Varför använder Lunas föräldrar sina mobiler så mycket? Brukar dina för-
äldrar eller andra vuxna som du känner också göra det?

Varför går Luna hemifrån på kvällen?

Vilka är Alicia och Miranda?

Svåra ord

S. 12
Tradition

S. 14
Strålpistol
Sammanbitna

S. 15
Köksklockan

S. 18
Klient
Psykolog
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Kapitel 2 – En underlig känsla i kroppen

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vilken upptäckt gör Luna mitt i natten?

Varför tror du att Lunas öron lyser på bokomslaget?
 
Vad händer när Luna nuddar vid vattnet?
 
Varför säger Lunas föräldrar att de inte har bråkat?

Svåra ord

S. 21
Silverglänsande

S. 25
Misstänksamt
Köksfläkt
Hälsosam
Skadligt
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Kapitel 3 – Lunas enda vän

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vem är Marre-Perre? Och vem är Lurre?

Vad händer när Luna vaknar?

Vad bråkar Lurre och Marre-Perre om?

Vem är Axel?

Hur tror du att Luna känner inför allt som hänt?
 

Svåra ord

S. 30
Gläntar

S. 34
Hackigt läte
Uppfarten
Passagerarsätet

S. 37
Meteorologi 
Tidningsurklipp

S. 38
Väderleksrapporten
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Kapitel 4 – Alicia och Miranda

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Varför blir Luna så glad när Alicia frågar om de ska hitta på något?

Vem är Ben?

Varför vill Bens pappa att han ska bli fotbollsspelare?
 
Varför skriker Luna ”tyst” när hon är med Miranda och Alicia?

Svåra ord

S. 41
Driver runt
Reflexmässigt

S. 43
Oroväckande

S. 46
Husbåt
Granskar

S. 47
Reda upp
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Kapitel 5 – Ben 

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad vill Luna göra när hon går till Bens hus?
 
Vad händer när Luna blir påkommen av Miranda?

Varför springer Luna ifrån Miranda i slutet av kapitlet?

Svåra ord

S.51
Spetsar

S. 52
Uppfatta

S. 53
Rikta

Kapitel 6 – Vart tog all magi vägen?

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Vad händer när Luna blir sen till skolan?
 
Vad har hänt med Lunas superhörsel?

Varför tänker Luna så mycket på Ben?

Varför tror du att bilden på sida 67 är rosa?

Svåra ord

S. 60
Avlyssna

S. 62
Armkrok
Svävar
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Kapitel 7 – Att spionera

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Beskriv Lunas kompis Wille! 

Tycker du att Wille är en bra kompis?

Varför följer Luna efter Ben?
 
Vem möter Luna på vägen?
 
Vad upptäcker Luna när hon följer efter Ben?

Svåra ord

S. 69
Tromb

S. 72
Gatukök

S. 73
Fokuserad
Undvika
Knalliga 

S. 74
Kurs
Kulturverksamhet

s. 76
Aulan
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Kapitel 8 – Någon att prata med

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Vad händer när Luna ska berätta om superhörseln för sin pappa?

Är Lunas föräldrar bra på att lyssna?

Vad tror du Luna menar med att hon och Ben ska bygga bo ihop?

Svåra ord

S. 79
Tveksam

S. 80
Reagera

S. 82
Invirad

Kapitel 9 – En ny hobby

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Varför vill Luna träna judo?
 
Vad menar Lunas pappa när han säger att våld inte löser någonting?

Vad tycker Luna om judolektionen?

Varför vill Luna prata med Madde?

Svåra ord

S. 87
Expeditionsdisken
Anmäla
Underskrifter

S. 89
Intresserat sig
Kurslokalen

S. 92
Besviken
Positiv
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Kapitel 10 – Viktig information

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Varför färgar Lurre och Marre-Perre sina skägg i olika färger?
 
Vad upptäcker Madde när hon ser Lunas öron?

Vad säger Madde om Ben?

Svåra ord

S. 95
Varmfront
Stanna tvärt

S. 99
Nämnvärt

Kapitel 11 – Det händer igen

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?
 
Vad gör Luna för att få tillbaka sin superkraft?

Svåra ord

S. 103
Tillfällig

S. 105
Måhända
Utdragna
Väderomslaget

S. 106
Stollarna
Väderleksrapporten

S. 107
Bedrövat
Uppleva
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Kapitel 12 – Hemligheten

Frågor om innehållet

Vad händer i kapitlet?

Vad tror du att K-pop är?

Varför vill inte Ben att hans familj ska veta vad han gör?

Vad tror du att Luna tänker använda sin superkraft till?

Svåra ord

S. 113
Punka
Punkteringar



Länkar

Information om boken på förlagets hemsida: 
https://bookmarkforlag.se/bocker/luna-och-superkraften/

Läs om del två i Luna-serien på förlagets hemsida:
https://bookmarkforlag.se/bocker/luna-och-superkraften-karleken/

Läs om författarna:
https://bookmarkforlag.se/forfattare/soren-olsson-leif-eriks-
son-martin-svensson/

Kontakta förlaget: 
bookmark@bookmarkforlag.se


