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Varför läsa Alena?
Serieboken tar upp elevnära teman som klass, utanförskap, mobbning, identitet; teman 
ständigt aktuella för ungdomar. Diskussion kring serieboken kan leda in i diskussioner om den 
egna situationen, den egna klassen, den egna skolan. 

Alena är en klassisk skräckberättelse och ger svensklärare möjlighet att introducera och 
arbeta med skräckgenren. Eleverna får läsa en annorlunda litteraturform: serieromanen, men 
samtidigt studera allmänt gällande berättartekniker som dialog, inre monolog, person- och 
miljöbeskrivning, parallellhandling och tillbakablickar. 

Alena behandlar inte bara känsliga ämnen, den är stundtals också explicit när det gäller våld 
och naket. Det kräver diskussion och öppenhet för elevernas världar och tolkningar. Jag har 
valt att låta diskussionen ibland kretsa kring frågor om censur och det förbjudna, vad som är 
passande att läsa och ta del av, privat och i skolan. 

Sammanfattning av boken
Serieromanen börjar med en uppgörelse mellan två tonårstjejer på en bro. Vi möter vår huvud 
person Alena, docksöt med långt brunt hår, nedslagen blyg blick, vilket ställs i kontrast med 
den andra figuren, maskulinare i sin uppenbarelse, kortklippt blond frisyr och anklagande 
ögon. Hon heter Josefin och kräver att Alena ska erkänna något, men Alena vägrar. ”Det som 
hände … var fel” utropar hon trotsigt. Sårad frågar Josefin om Alena läst brevet hon skrivit till 
henne. Alena säger nej, men lovar att göra det. Josefin klättrar upp på broräcket högt ovanför 
det mörka vattnet.  
”Jag tänker stå här tills du erkänner. Kom igen, Alena! Erkänn då!”

Ett år senare har Alena bytt skola till den prestigefyllda privatskolan Ekensberg, men har 
svårt att passa in. Hon blir trakasserad av tjejerna i lacrosselaget, vilket leder till samtal med 
rektorn som anser att Alena 
har anpassningsproblem. 
Kuratorn är mer förstående, 
men Alena vill inte ha hennes 
medlidande. Vi lär också känna 
Alenas huvudsakliga plågoande, 
överklassflickan Filippa. Hon 
skryter om en resa till Paris, men 
i en tillbakablick får vi se att 
hon utnyttjades sexuellt på en 
fest. Hemma färgar Alena håret 
svart och klipper det kortare i 
ett försök att bli mer lik Josefin. ”Henne vågade ingen bråka med” resonerar hon och får strax 
därefter besök av en grotesk zombieliknande uppenbarelse, den döde Josefin, som fattar Alenas 
hand och berömmer hennes nya frisyr. 

Skolkamraten Fabian visar intresse för Alena, men blir varnad av den svartsjuke Filippa: 
”Du ska akta dig för Alena. Hon är sjuk i huvudet”. På kvällen när Alena somnat söker Josefin 
upp Filippas hus och kastar in en sten genom fönstret. Nästa dag anklagar Filippa Alena, 
som dock blir försvarad av Fabian. Dagen därpå efter gymnastiken hämnas Filippa genom att 
stänga in Alena, naken med bara en handduk omkring sig, i duschrummet med klasskompisen 
David. ”Ta chansen, David. Våldta henne” fnissar Filippa och David utnyttjar tillfället till att 
sexuellt ofreda henne. Josefin är plötsligt där, osynlig för de andra, och uppmanar Alena att slå 
tillbaka, men hon vågar inte. Josefin tar saken i egna händer och sparkar David mellan benen. 
Alena flyr i panik.

Trakasserierna blir allt våldsammare, medan Fabian och Alena kommer varandra allt 

VAD
FIN DU 
BLEV!

TACK, 
JOSEFIN!

MEN ANTAGLIGEN KOMMER 
DOM TYCKA ATT JAG ÄR 
ÄNNU KONSTIGARE OCH 
GE MIG ÄNNU MER SKIT.

MEN JAG BRYR 
MIG INTE. NYA 
ALENA GÖR VAD 
HON KÄNNER FÖR!

OCH DU ÄR 
ALLTID PÅ 
MIN SIDA.

MIN ENDA VÄN.

KLIPP
{ PFF }

TÄNK OM DOM INTE ENS 
KÄNNER IGEN MIG I SKOLAN?

 SKÖNT.
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”URSÄKTA KONSTAPELN, MIN MOBBARE 
LIGGER DÖD I SKOGEN. MÖRDAD AV 
ETT SPÖKE. JAG LOVAR, DET ÄR SANT!”

FÖRUTOM …

{ AAAH }

{ UGHH }

MEN JAG HAR INGEN-
STANS ATT TA VÄGEN.

SKOLAN? HEM? ELLER 
POLISEN? KNAPPAST.

DOM KOMMER RINGA 
PSYKET DIREKT.

INGEN KOMMER 
ATT TRO PÅ MIG.

JAG MÅSTE FLY. SÅ 
LÅNGT HÄRIFRÅN 
SOM MÖJLIGT.

JAG KOMMER ATT 
BLI INSPÄRRAD FÖR 
RESTEN AV LIVET.

VAD HAR JAG 
ATT FÖRLORA?

närmre, vilket gör Josefin svartsjuk. I en drömsekvens visar hon Alena hur Fabian passar 
bättre med Filippa, två överklassungar som tillhör samma värld. I drömmen skär Josefin 
huvudena av paret med en sax, men de fortsätter kyssas. ”Jag hoppas du fattar vad jag 
menar”, säger Josefin när drömmen är över, men Alena fnyser: ”Du är fan sjuk i huvet”.

Nästa dag kommer Fabian hem till Alena och de går till sängs med varandra. På väg hem 
efteråt blir Fabian våldsamt attackerad av någon som han tycker ser ut som Josefin. Alena 
är förvirrad, nog för att hon kan se Josefin, men hon finns väl ändå inte i verkligheten? Hon 
sitter på skolan och överväger att äntligen läsa Josefins brev, men brevet blir stulet av Filippa 
och hennes kumpaner. Uppviglad och framknuffad av Josefin försöker Alena ta tillbaka brevet, 
men lärare ser dem och Filippa blir straffad med avstängning från lacrosselaget. Samtidigt 
väljer Alena Fabian framför Josefin, som går upp i rök, försvinner. Alena anstränger sig nu 
för att passa in och går på fest hos Fabian. Filippa vill dock hämnas och läser högt ur Josefins 
brev inför hela festen och Alena känner sig utskrattad och fullkomligt utanför. 

I sin flykt möter hon Filippa som följt efter henne ut i skogen. Filippa klipper sönder 
Josefins brev framför henne, men Alena önskar sig tillbaka Josefin som dyker upp och sätter 
saxen i halsen på Filippa. Alena flyr igen och hamnar på bron där allting började. Där står 
Fabian som försöker trösta, men även han blir mördad av Josefin. ”Varför låter du mig 
inte vara lycklig?” gråter Alena, men upptäcker att saxen finns i hennes egen hand. Josefin 
anklagar henne för att vara martyr och alltid skylla på någon annan och när Alena försöker 
använda saxen till att tysta Josefin, så är det i stället i hennes eget bröst hon sätter den. Alena 
är nu ensam på bron och inser att det är hon som gjort allt, det har alltid varit hon. Hon 
minns tillbaka till Josefins död och inser att hon mördade Josefin för att slippa stå till svars  
för sina känslor för henne. 
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Inled läsningen
• Alena är en klassisk skräckberättelse. Diskutera genren med eleverna. Vad känner de 

till om den? Kanske har många elever sett fler skräckfilmer än de läst skräckberättelser. 
Flera har säkert spelat tv- eller dataspel i genren. Diskutera gärna de titlar som 
eleverna känner till. Be eleverna om exempel på förväntningar på genren. Vad ”bör” en 
skräckberättelse innehålla? 

• Skräck kan vara en kontroversiell genre. Diskutera med eleverna varför vissa människor 
gillar skräck och andra inte. Vad tycker de om att de ska få läsa skräck i skolan? Är 
det odelat positivt? Tycker eleverna att det är rätt att viss skräck är barnförbjuden eller 
censureras? Är det skillnad mellan skräck i böcker (som inte har någon åldersgräns) och 
skräck på film (som vanligtvis har 15-årsgräns)?

• Visa sedan eleverna en trailer för serieromanen (https://vimeo.com/37163735). Vad ser 
eleverna? Vad får de för känsla för historien? Var verkar den utspela sig? Vem verkar 
den handla om? Andra intryck? 

• Läs därefter första sidan tillsammans. Låt eleverna fundera på personerna och deras 
relation till varandra. Läs nästföljande tre sidor. Vad är det Alena inte vill erkänna? 
Att det är en kärleks akt av något slag bör vara uppenbart för eleverna. Led förslagsvis 
diskussionen vidare till att handla om förbjuden kärlek och normer. Varför har Alena så 
svårt att erkänna sina känslor? Efter diskussion kan eleverna läsa de första två kapitlen 
på egen hand. 

Alena består av åtta kapitel á tolv sidor och publicerades ursprungligen som följetång i 
serie tidningen Nemi. Du som lärare kan förslagsvis jobba med två kapitel i taget och låta 
eleverna läsa dessa på lektionstid. Serien är lättläst, men vissa elever kan ändå behöva ett 
långsammare tempo. Elever som läser snabbare än de andra kan föra loggbok över sin 
läsning eller skriftligen besvara frågor inför gruppdiskussion. Du kan förstås också låta 
eleverna läsa hela eller halva boken och diskutera tematik efteråt, men berättelsen är rik  
på diskussionsuppslag, så låt gärna läsningen ta sin tid.

KOM IGEN 
ALENA!

ERKÄNN 
DÅ!

JAG 
TÄNKER STÅ 
HÄR TILLS DU 

ERKÄNNER.

HAR DU LÄST 
BREVET JAG 
SKREV TILL 

DIG?

VEM
SÄGER
ATT DET
ÄR FEL?!

FATTAR 
DU?!

DET ÄR 
ÄCKLIGT!

JAG SKA 
LÄSA DET, 
SNART.

JAG 
LOVAR.

DET ÄR INTE DU 
SOM SÄGER DET. 

DET ÄR DOM 
ANDRA!

SKIT I DET, 
DU VET VAD 
DET STÅR.

JAG SKA
GÖRA DET 
LÄTT FÖR 

DIG …
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VI VET ATT
DU HAR GÅTT 

IGENOM MYCKET 
SEN JOSEFIN 
GICK BORT.

OCH NU
SKA VI  INTE 
SKYLLA ALLT 
PÅ HENNE, 
LENNART.

JAG HETER 
ALENA, GUBBE.

SKIT I 
DET DU.

NI VET 
INGENTING.

VACKERT NAMN. 
GREKISKT, 

ELLER HUR?

TYDLIGA 
PROBLEM MED 

ANPASSNINGEN, 
LENA.

ALENA.
HON HETER 

ALENA.

FLICKORNA I 
LACROSSELAGET 

KAN VARA ...

... HUR 
SÄGER 
MAN ...

...TUFFA?

MEN NU ÄR DET DAGS 
ATT GÅ VIDARE. DU HAR 

INTE RÅD ATT SLÖSA 
BORT MER TID

PÅ SORG.

VANSINNIGA IDIOTER 
KAN MAN OCKSÅ SÄGA.

{ SUCK }

Förslag till diskussionsämnen kapitel 1–2
Serieromanen inleds med ett tidshopp framåt efter fyra sidor – låt eleverna fylla i luckan.  
Vad verkar har hänt i mellanrummet? Hur har Alenas liv sett ut? Låt eleverna skriva och 
jämföra med varandra. 

De första två kapitlen tar bland annat upp frågor om vem man väljer att visa världen att 
man är. Josefin kräver att Alena ska bekänna för omgivningen att hon faktiskt har känslor 
för en tjej, medan Alena klipper av sig håret i förhoppning om att bli någon annan. Filippa 
ljuger för sina vänner om sitt liv och om modelljobb – egentligen är hon olyckligt kär i Fabian 
och utsatt för övergrepp. Skolans rektor anser att Alena har problem med anpassningen från 
kommunal skola till privatskola och den odöda Josefin anser att Alenas klasskamrater ”är 
fula inombords, hur mycket dom än 
polerar utsidan”. Hur ser eleverna på 
det? Kan man välja vem man är? Varför 
finns det sidor av en som man väljer att 
dölja? Är det viktigt vad andra tror och 
tycker om en?

Kanske kommer eleverna på exempel 
på annan litteratur som använt motivet 
”förändra det yttre för att förändra det 
inre”? Exempel kan vara filmer som 
Mean Girls, She’s All That, The Princess 
Diaries, Pretty Woman, Grease, etc. 
Klassiker i sin genre som många elever 
sett på Netflix eller liknande. 

Om man som lärare önskar så kan 
man naturligtvis diskutera huruvida 
det fungerar att förändra sitt yttre för 
att förändra sitt liv, men som tonåring 
kan det vara ett känsligt ämne. Många 
ungdomar gör ju just detta, säkert 
flera gånger om, under högstadiet och gymnasiet och vill inte bli ifrågasatta av lärare eller 
klasskamrater. Kanske bättre att endast konstatera att detta är ett vanligt förekommande 
motiv inom litteratur för att symbolisera förändring. 

Josefin har återvänt från de döda. Låt eleverna diskutera huruvida hon är ett spöke, en 
zombie eller något helt annat? Vad vill hon? Tror de att hon är god eller ond? ”Du måste  
ge igen”, säger Josefin till Alena. ”Och ibland måste du ge igen innan dom gjort nåt. Innan  
dom har hunnit göra nåt.” Vad menar hon? Har hon rätt? Kan/ska/bör man straffa någon  
för något de ännu inte gjort? Är det fortfarande hämnd då eller något annat?

Det etableras tydliga klasskillnader i de första kapitlen, där Alenas skolkamrater kommer 
från överklassen, medan Alena kommer från en sorts diffus medelklass. Låt eleverna 
analysera och diskutera hur klass skildras och problematiseras. Studera figuren Filippa och 
hennes berättelse från Paris. Längre fram i lärarhandledningen finns kopieringsmaterial att 
använda. Det ger möjlighet att introducera begreppet unreliable narrator/opålitlig berättare 
för eleverna. Filippa berättar för sina klasskompisar om sin ”fantastiska” Paris-resa, men 
läsaren får se vad som egentligen hände. För en diskussion om vad man kan lita på i en 
persons utsaga. Diskussionen kan sedan komma till nytta efter avslutad läsning när det visar 
sig att också den version av händelserna som vi får följa genom Alena är opålitlig.  Det kan ge 
tillfälle att diskutera tillbakablickars uppgift, att de kan vara till för att visa hur saker faktiskt 
var, utan berättarens påverkan, alltså den sanna berättelsen. 
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I Alenas första två kapitel blir det tydligt att serieromanen sällar sig i raden verk som 
skildrar privatskolans värld. Andra exempel är böckerna Ondskan av Jan Guillou, I en klass 
för sig av Curtis Sittenfeld, Harry Potter-serien av JK Rowling, Ränderna går aldrig ur av 
Agnes Hellström och filmerna Cruel Intentions, Döda poeters sällskap och Den onda cirkeln. 
Låt eleverna ta fram egna exempel på fiktiva privatskolor (eller skolor i allmänhet).  Varför 
återkommer berättelser om skolans miljö tror de? Be dem jämföra Alenas privatskola med 
andra fiktiva skolor. Vad är lika? Vad skiljer dem åt? Eleverna kan gärna jämföra Alenas skola 
med sin egen skola. 

Uppslag kapitel 3–4
Filippa pratar om att det måste vara ”terrorister från Centralskolan” som slängde in stenen 
genom hennes fönster, ”typ invandrare! Där dom kommer ifrån gör man sånt… kastar stenar”. 
Låt eleverna fundera över fördomar och rädslan för ”de andra”. Ta upp frågor om rasism och 
om det svenska klassamhället.

Serieromanen uppmålar omklädnings  rummet på Alenas skola som ett veritabelt helvete, där 
skolans lagar har upphävts, eleverna löper amok och alla gränser suddats ut. En diskussion 

om Filippas kommentar: ”Ta 
chansen, David. Våldta henne!” 
rekommenderas, där elevernas olika 
syn på uttalandet bör lyftas fram. Hur 
kan det tolkas? Menar Filippa allvar? 
Skojar hon? Är hon medveten om vad 
som är på väg att ske i duschrummet? 
Låt olika tolkningar presenteras 
och motiveras. Läraren bör dock 
betona allvaret i scenen – Filippa gör 
sig skyldig till olaga hot och David 
sexuellt övergrepp, allvarliga och 
straffbara brott som ska anmälas till 
polisen.

Därefter kan omklädningsrummet 
på den egna skolan tas upp. Tycker de 
att man behöver duscha efter gympan? 
Varför väljer man att inte göra det? 

Är eleverna särskilt utsatta i omklädningsrummet? Varför? Hur kan man göra för att vara mer 
skyddad? Vad kan skolan göra? Låt eleverna diskutera. 

I dessa kapitel väcks frågor om Josefins död, var det självmord …? I samtal med skolans 
kurator säger plötsligt Alena att hon inte dödade Josefin, vilket ingen heller påstått. Sidan 
därpå skriker Filippa efter Fabian att han ska akta sig för Alena: ”Vet du att hon dödade 
sin bästis?! Sin flickvän?!” Den inledande scenen vid bron ställs åter i fokus – läsaren får en 
påminnelse om att vi faktiskt inte vet vad som hände på bron. Misstankar väcks … Å andra 
sidan verkar Josefins spöke inte ha något emot Alena, utan är fortfarande på hennes sida.  
Vad tror eleverna? Försök lyfta frågan utan att slutet blir alltför uppenbart. 

Frågan om Alenas och Josefins relation blir också aktuell – var de mer än vänner? Josefin är 
svartsjuk på killar som visar intresse för Alena och menar att Fabian hör ihop med Filippa, de 
kommer från samma klass. ”Låt dom hålla på med sin äckliga inavel”. Är Josefin egentligen 
lika noggrann med sin uppdelning av människor som Filippa är? Vad tycker eleverna? Är 
Josefin ”rättvis”?

ELLER 
HUR, 

DAVID?

DU KANSKE 
VILL HJÄLPA 

HENNE?

TA HENNE! 
HÅLL FAST 

HENNE!

NEJ!

SLÄPP
MIG!

VAD 
HÅLLER NI 
PÅ MED?

ALLA
MÅSTE DUSCHA 
EFTER GYMPAN.

DU SKA 
DUSCHA, 

ALENA.

NU SKA DU 
TVÄTTA DIG! 
DU STINKER 

SVETT.

JAG BLEV INTE ENS 
SVETTIG. VAD SKA 
JAG DUSCHA FÖR?
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{ SNYFT }

LIKADANA
SOM ALENA HAR? 
VARFÖR SKICKAR 

HON ALENA-
KÄNGOR TILL MIG?

KÄNGOR?

TILL OCH MED 
MIN EGEN 
SYSTER ÄR 
EMOT MIG.

VAD ÄR 
DET DÄR?

VARFÖR
HAR INTE 

MAMMA SAGT  
NÅT?!

 ETT PAKET 
FRÅN BELLA!

HON VET
VAD SOM 

GÄLLER. INTE 
SOM IDIOTERNA I 
DEN HÄR HÅLAN.

SÅ FORT JAG
GÅTT UT SKOLAN 
FLYTTAR JAG TILL 
HENNE I PARIS!

DOM ÄR RIKTIGA
KLASSIKER. I ALLA 

VÄDER KAN DU HA DOM 
OCH TÄNKA PÅ MIG. 

KISSES, BELLA

KÄRA FILIFJONKAN! HÄR ÄR 
MÅNADENS SKÖRD FRÅN 

STORASYRRAN
UTE I VÄRLDEN.

DEN HÄR
PRESENTEN ÄR

SPECIELL. JAG FICK
DOM PÅ ETT PHOTO
SHOOT JAG GJORDE.
DOM VAR DET ENDA 
JAG HADE PÅ MIG!

MEN SÄG INGET TILL 
MAMMA.

VAD ÄR 
DET SOM 
HÄNDER?!

ÄR ALLA 
EMOT MIG?!

HÄR GÅR JAG 
OMKRING HELT 
DEPRIMERAD I 

ONÖDAN.

KÄRRING.

SYRRAN KAN 
MAN LITA PÅ. 
HON TÄNKER 

PÅ MIG.

BIP
I detta kapitel blir historien en mer explicit skräckberättelse än den varit tidigare. Tala med 

eleverna om skräckbilderna i kapitlet. ”Hoppas du gillade showen och att du äntligen fattar 
vad jag menar”, säger Josefin. Vad är det Josefin menar? Vad är det hon vill att Alena ska 
förstå? Diskutera elevernas svar på dessa frågor. Men ”showen” är ju inte bara där för Alenas 
skull, utan också till för läsarna. Kim W. Andersson ger oss på dessa sidor en föreställning 
full med våld, sex och skräckbilder. Vi ryggar tillbaka, men vissa är samtidigt lockade av det. 
Varför söker vi oss till skräck? Låt eleverna diskutera och komma med idéer. 

I samband med det kan man diskutera vår tids våldsamma och ibland moraliskt 
problematiska dataspel och också inleda en diskussion om vår tids lätta åtkomst till 
skräckbilder från verkligheten, från krig, trafikolyckor, ISIS-videor, obduktionsbilder. Allt 
finns tillgängligt ett par knapptryck bort. Eleverna har vuxit upp med internet, så vad anser 
de? Är detta positivt eller negativt? Har de sökt upp sådana bilder, råkat se dem av misstag 
eller undviker de dem som pesten? Det finns säkert olika erfarenheter och åsikter i klassen, 
undersök dem. Ska det förbjudas eller finns det något positivt med att alla typer av bilder  
från verkligheten är tillgänglig? Hjälper de oss att förstå världen eller förråas vi av dem? 

Uppslag kapitel 5–6:
I dessa två kapitel kommer saxen till användning flera gånger. Vad använts den till och vad 
har den använts till i tidigare kapitel? Vad tror eleverna den kommer användas till i framtida 
kapitel? Framsidan kan ju ge ledtrådar. Låt eleverna bläddra tillbaka i boken, undersöka och 
lägga fram teorier.

Filippa får stövlar skickade till sig från sin modemedvetna storasyster i Paris. Stövlarna är 
likadana som de som Alena bär och Filippa brister därför i gråt. Vad säger denna scen om 
Filippa? Vad säger den om Alena? Säger den något om vårt klassamhälle? 

Efter bråket med Filippa och hennes gäng, som slutar med att Josefin hetsar Alena till att 
slå tillbaka, så är Alena skakig. Hon vill bara passa in, säger hon. Hon vill vara ”normal”, 
förpassar Josefin tillbaka till andra sidan och kastar sig därefter i Fabians armar. Varför gör 
hon så? Är det viktigt att vara klassad som ”normal”? Vad tycker eleverna? Gör Alena rätt? 
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”Snart kommer alla se dig som jag ser dig, Alena” säger Filippa och lovar hämnd. Hur är 
det Filippa ser Alena egentligen? Byt till Filippas perspektiv och låt eleverna försöka beskriva 
Alena ur Filippas perspektiv. Filippa har fått vantarna på Josefins oöppnade brev till Alena. 
Vad tror eleverna står i brevet? Låt dem gärna formulera korta utkast och jämföra med 
varandra. 

Uppslag kapitel 7–8
Nu har eleverna läst hela boken och kommit till det överraskande slutet vilket ställer allt på 
ända. Hur ser eleverna på Alena nu? Diskussionen kan ledas tillbaka till konceptet unreliable 
narrator. Kan vi lita på något hon ”sagt” till oss läsare? Många frågor kvarstår. Vem anföll 
egentligen Fabian? Var det Alena? Varför gjorde hon det? Varför gjorde ”Josefin” som hon 
gjorde? Låt eleverna diskutera.  

Har eleverna andra exempel på historier där man inte kan lita på berättaren? Här kan man 
till exempel diskutera filmer som Fight Club, The Lone Ranger, amerikanska TV-serier som 
The Affair och Mister Robot eller varför inte barnböcker som elever känner till som Bröderna 
Lejonhjärta eller Karlsson på taket?  En intressant diskussion om berättarröstens roll kan 
uppstå.

Serieromanens inledningsscen får en fortsättning och vi ser Alena knuffa Josefin från 
broräcket. Låt eleverna jämföra detta avslut med skrivuppgiften de tidigare utfört, där de 
beskrev tidshoppet som inleder berättelsen. Var det någon som gissade rätt redan då?

I sitt efterord skriver serieskaparen Kim W. Andersson: ”Jag skapade en serie, jag hittade 
på alla karaktärer, jag lät dem genomlida lycka och olycka, kärlek och hjärtesorg, njutning 
och skräck – och jag älskar dem alla”. Tycker eleverna att det märks att Andersson är 
förtjust i sina huvudpersoner, oavsett hur osympatiska deras handlingar är? Vem är elevernas 
favoritperson och varför? Vem är egentligen sympatisk i historien? Är någon? Är alla? 
Diskutera. 

Efter att eleverna läst klart och ingående diskuterat serieromanen, så finns flera alternativ  
till fortsatt arbete beroende på vad du som lärare önskar och vad eleverna behöver:

FINA
BLOMMOR, ÄR 

DOM FRÅN DINA 
FÖRÄLDRAR?

DET VAR
SÅ KONSTIGT, 

ALENA.

DET VAR 
SOM EN SJUK 

FILM.

JAG MINNS DET
SOM ATT DET VAR 
JOSEFIN SOM 
ÖVERFÖLL MIG.

HON KOMMER 
SÄKERT.

MAMMA KOMMER
KANSKE I HELGEN. 

VI FÅR SE.

JA, MED 
BUD.

DET VAR 
JOSEFIN ...

KAPITEL SE X
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Lärarhandledning: Alena  
(Svensk version, Apart Förlag)

• Låt eleverna skriva egna skräckberättelser. Utöka projektet och läs några skräcknoveller 
(förslag: Edgar Allan Poe, John Ajvide Lindqvist, Shirley Jackson) innan eleverna tar sig 
an en egen skräcknovell. Öva på att gestalta miljöer genom att välja en scen ur Alena 
där miljön är atmosfärrik och låt eleverna gestalta samma miljö i text. Välj förslagsvis 
scenen på bron i första kapitlet, inledningsscenen i kapitel åtta då Alena flyr genom 
skogen eller avslutande scenen i kapitel fem när Fabian blir förföljd av ”Josefin”.  

• Jobba med berättartekniker och seriemediet. Gör närläsningar och analyser av några 
scener ur serieromanen och följ det analysexempel som finns bifogat. Där stöter eleverna 
på begrepp som bildutsnitt och perspektiv, sådant som de kan ta med sig om de senare 
jobbar med till exempel filmanalys. Eller varför inte samarbeta med bildlärare och jobba 
vidare med seriemediet? Eleverna kan skriva och teckna egna, korta skräcknoveller.  
Jobba utifrån det eleverna lärt sig genom att analysera berättarteknikerna som 
Andersson använder i Alena och tillverka ett seriefanzine i klassen.

• Arbeta vidare med frågor om censur och kritik mot ungdomskultur. De senaste tio åren 
har en diskussion om våldsamma tv-spel som Grand Theft Auto, Manhunt och Postal 
blossat upp. Låt eleverna skriva argumenterande texter om våldskildringar i tv-spel  
eller varför inte om internets öppna kanaler eller om att läsa skräck i skolan?

• Hösten 2016 har filmversionen av Alena premiär. Se den tillsammans och diskutera  
de förändringar som gjorts av historien. I Apart Förlags förlags utgåva av Alena  
(som med största sannolikhet är den som eleverna kommer att läsa) finns bakom 
kulisserna-material med kommentarer från både Kim W. Andersson och regissören 
Daniel di Grado. Läs tillsammans och diskutera. Det kan leda vidare  
till ett större projekt där ni gör egna skräckfilmer. 
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Lärarhandledning: Alena  
(Svensk version, Apart Förlag)

Elevmaterial kapitel 1–2 

Skrivuppgift: 
Filippa uppvisar flera sidor 
av sin personlighet när hon 
introduceras i kapitel ett. 
Se till exempel på hur hon 
skildras när hon dömer ut  
sina klasskamrater  
(Bild 1) jämfört med när  
hon misslyckas med att  
få Fabians uppmärksamhet 
(Bild 2). 

Titta även på bilderna av Filippa på festen (Bild 3–5) – stämmer bilden av festen med den 
bild som Filippa målar upp för sina klasskamrater? Vad skiljer dem två åt? Skriv en inre 
monolog (vad Filippa känner och tänker) där hennes verkliga tankar klargörs. Vad tycker 
hon i själva verket om festen och om Paris och vad tycker hon om sin relation till sina 
klasskamrater och till Fabian? Utgå ifrån allt du hittills känner till om Filippa.  

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!

HAN SA ATT JAG SKA 
HÖRA AV MIG NÄR JAG 
SLUTAT SKOLAN, SÅ KAN 
JAG BLI MODELL MED EN 
GÅNG OM JAG VILL.

SHIT VA 
COOLT!

JAG SKA
DIT MED MINA 
FÖRÄLDRAR 
PÅ LOVET.

FINT.

EN SNUBBE FRÅGADE 
OM JAG VAR MODELL. 
HAN HAR TYP UPPTÄCKT 
ALLA KÄNDA MODELLER.

HAN SA ATT JAG 
SKULLE KUNNA BLI HUR 
STOR SOM HELST. JAG 
HAR ”DET”, SA HAN.

OCH JAG BARA, 
PEUT-ÊTRE, MONSIEUR.

DU KANSKE
HAMNAR PÅ

NÅGRA GRYMMA 
FESTER MED

DOM.

MEN HA
SÅ KUL MED 
PÄRONEN.

KOLLA,
FABIAN! KOLLA 
ARMBANDET!

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!

HAN SA ATT JAG SKA 
HÖRA AV MIG NÄR JAG 
SLUTAT SKOLAN, SÅ KAN 
JAG BLI MODELL MED EN 
GÅNG OM JAG VILL.

SHIT VA 
COOLT!

JAG SKA
DIT MED MINA 
FÖRÄLDRAR 
PÅ LOVET.

FINT.

EN SNUBBE FRÅGADE 
OM JAG VAR MODELL. 
HAN HAR TYP UPPTÄCKT 
ALLA KÄNDA MODELLER.

HAN SA ATT JAG 
SKULLE KUNNA BLI HUR 
STOR SOM HELST. JAG 
HAR ”DET”, SA HAN.

OCH JAG BARA, 
PEUT-ÊTRE, MONSIEUR.

DU KANSKE
HAMNAR PÅ

NÅGRA GRYMMA 
FESTER MED

DOM.

MEN HA
SÅ KUL MED 
PÄRONEN.

KOLLA,
FABIAN! KOLLA 
ARMBANDET!

Bild 1.

Bild 3.

Bild 4.

Bild 5.

Bild 2.
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Lärarhandledning: Alena  
(Svensk version, Apart Förlag)

Elevmaterial kapitel 5–6  
Skrivuppgift: 
Seriesidan nedan inleder kapitel sju. Alena är på fest med Fabian och hans kompisar. Hon 
iakttar festen som pågår omkring henne och vi kan se på hennes ansikte att hon tänker 
och funderar. Innan du läser vidare i boken, skriv din version av Alenas tankar, hennes inre 
monolog. Vad tänker hon? Hur ser hon på sin situation? På Fabian? På Josefin?
 Låt eleverna skriva och jämföra med varandra. 
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Lärarhandledning: Alena  
(Svensk version, Apart Förlag)

Analys av seriemediet – en grundkurs 
En seriesida består ofta av allt från en till åtta serierutor och en skicklig serieberättare väljer 
noggrant perspektiv, bildutsnitt och rutstorlek beroende på syftet med sidan och syftet med 
varje ruta. 

Kim W. Andersson är just en skicklig serieberättare och varje uppslag kan analyseras 
och studeras för att förstå hur seriemediet fungerar som verktyg för berättande. Vi kan till 
exempel se på en sida ur Alenas första kapitel. Det är scenen som introducerar serieromanens 
antagonist Filippa och bör därmed etablera henne som en osympatisk person, men de 
intressantaste skurkarna är de som inte är genomonda. Vi tar en titt på hur Andersson arbetar.  

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!
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Lärarhandledning: Alena  
(Svensk version, Apart Förlag)

Ruta 1: 
Andersson börjar med en översiktsbild. Det är det vanligaste sättet att börja en scen och har  
i uppgift att etablera vilken miljö figurerna befinner sig i. Den är ofta större än andra rutor  
på sidan med mer genomarbetad bakgrund. Den ska göra det lätt för läsaren att orientera sig 
i scenen, alltså visa var figurerna befinner sig i förhållande till varandra och hjälpa läsaren att 
lättare förstå positionerna i nästföljande rutor där bakgrunden inte är lika tydlig. Andersson 
använder ett normalperspektiv där de olika personerna befinner sig på ungefär samma nivå. 
Notera dock att Filippa är placerad aningen högre än de andra och den lodräta linjen bakom 
väninnorna lutar uppåt, framåt, mot Filippa, för att markera hennes överläge. Hon är även 
den största figuren i rutan, vilket inte är en slump. Hon är viktigast.  

Ruta 2: 
Halvbilden är det vanligaste bildutsnittet och används för att komma närmre figurerna och 
hjälper därmed läsaren att komma in i handlingen. En eller flera figurer ramas in.

Ruta 3–4: 
Detaljbilden fokuserar 
läsarens uppmärksamhet på 
något särskilt, något viktigt. 
Dramatiken höjs. Här läggs 
fokus på Filippas smycke och 
etablerar hennes höga status. 
Notera hur Filippa ignorerar 
vännernas fråga. 

Sidans fjärde ruta är en 
närbild, av Filippas huvud och 
axlar. Här använder Andersson 
ett svagt grodperspektiv, alltså 
han placerar läsaren i en vinkel nedifrån. Detta perspektiv används ofta för att en figur ska 
verka mäktigare. Här är det alltså Filippa som ska etablera ett överläge gentemot de andra 
figurerna. 

Ruta 5:
Andersson går sedan till en helbild där man ser alla personer i närmast helfigur och läsaren 
ser hur de andra tjejerna samlats runt Filippa, likt ett hov kring sin ndas för att få överblick 
över en scen, skildra större landskap, men även om serietecknaren vill placera sina figurer i 
ett underläge. 

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!
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Lärarhandledning: Alena  
(Svensk version, Apart Förlag)

Ruta 6:
Åter fokus på Filippa i närbild. 
Hon etableras som scenens 
huvudperson och är den som får 
ta mest plats i sidans rutor. Här 
skildras hon närmast som en 
jätte, hennes huvud får knappt 
ens plats i rutan. Huvudet är 
dessutom riktat svagt neråt för 
att markera hur Filippa ser ned 
på sina klasskamratet, trots 
den höjda blicken.  Närbilder 
höjer dramatiken och kan skapa 
effektfulla känslostämningar. 

Ruta 7:

Sidan avslutas dock med en ny översiktsbild där festen i Paris etableras. Här är Filippa 
tvärtom placerad i ett tydligt underläge. Jämför denna översiktsbild med sidans första, där 
Filippa tar störst plats. Filippa är en liten figur i bakgrunden, ensam i skuggorna. Hennes 
utsatthet etableras också av bristen på ögonkontakt. De andra personernas ögon ligger 
utanför rutans bildutsnitt, för att markera hur de undviker Filippa, hur ensam hon är på 
festen. Andersson använder också färgval för att markera att det är en tillbakablick som 
skiljer sig från övrig kontinuitet. Den röda färgen kan vara vald för att symbolisera synd och 
överflöd. 

Filippa introduceras alltså på denna sida och läsaren ser en bortskämd, otrevlig flicka, 
tydligt historiens antagonist, men hon får ändå viss sympati från läsaren när vi ser att hennes 
liv inte är så perfekt som hon låter påstå. 

Gör nu egna analyser av scener eller sidor ur Alena. Analysera ruta för ruta. Fundera 
på tecknarens val av perspektiv, bildutsnitt, typ av ruta, rutstorlek, etc. Vad vill tecknare 
signalera? Använd begrepp som översiktsbild, halvbild, närbild, detaljbild, helbild, 
grodperspektiv, fågelperspektiv och normalperspektiv. 

          

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!

HEJ
FILIPPA!

BRA 
VA?

FINT? DET ÄR 
JU VÄRSTA 
DESIGNER-
SMYCKET! 

FANTASTISKT, 
FÖRSTÅS!

JAG HÄNGDE MED MIN 
SYSTER, HON KÄNNER 

ALLA DÄR.

JAG 
BLOGGAR 
OM DET
NU …

DET ÄR 
SKIT-

SNYGGT!

JAG FICK DET AV MIN 
SYSTER… OCH HON 
FICK DET AV HAN 
SOM DESIGNAT DET.

ALLA SOM
ÄR NÅT HAR

DET!

VOILA!

ÅH! VAD 
FINT!

NI HAR 
INGEN 
KOLL.

VAR
KÖPTE DU 

DET?

VISSA SAKER
ÄR INTE TILL SALU. 

DEN SOM HAR 
RIKTIG KLASS 
BEHÖVER INTE
KÖPA SAKER.

KÖPTE?!
ATT NI ALDRIG 

LÄR ER.

JAG FICK ASMÅNGA FINA 
SAKER OCH HON TOG MED 
MIG PÅ DE BÄSTA FESTERNA.

HUR VAR 
PARIS!?

DU MISSADE BARA EN 
LACROSSE-TRÄNING, 
DET BLEV INSTÄLLT 

I TORSDAGS.

 TYP FILM-
STJÄRNOR
OCH FOTO-
MODELLER!
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Innehållet utgör ett diskussions
underlag för de allra flesta värde
grundsfrågor i läroplanen, såsom 
demokrati, jämställdhet, genus
perspektiv och empati. 

Det är en serieroman. Formatet  
underlättar läsningen för elever  
som har bekymmer med läs 
förståelse. Därmed får alla  
eleverna i gruppen, oavsett  
läsvana, samma förutsättningar. 

Eleverna kommer läsa en  
karaktärsdriven utvecklingsroman. 
Även de elever som vanligtvis  
hellre gör annat än att läsa. 

Det är en serieroman. Därmed  
erbjuds många läsvana elever  
en helt ny läsupplevelse.

Arbetsmomenten i medföljande  
lärarhandledning täcker in  
minst fem av punkterna  
i svensk ämnets centrala  
innehåll i LGR11. 

Fjärde säsongen av tvserien, som 
bygger på serieromanen, börjar 
sändas i höst. Tvserien är populär  
hos många av eleverna, de är med  
andra ord positivt inställda redan  
innan romanen introduceras.

Läsarna är garanterade av  
författaren att få reda på vad  
som kommer hända med  
karaktärerna. 

Formatet gör att själva läsningen  
går relativt snabbt. Lektionstid kan 
istället ägnas åt gemensamma  
diskussioner och litteraturanalys. 

9 10Den skapar läsglädje. Eleverna kommer älska sin  
svensklärare. För evigt. 

vi  
äR dE 

LEvanDe
Döda! 

10 anledningarna till  
varfor eleverna ska lasa

....

Lärarhandledningarna är fram tagna 
för lärare, skolor och bibliotek som 
vill jobba med serier i  pedagogiskt 
syfteoch finns för fri nedladdning på 
www.apartforlag.se/skola. 

Apart Förlag erbjuder även, för
slagsvis som en del i ett Skapande 
Skola-projekt med stöd från 
Kultur rådet, workshops i serie-
teckning, berättar teknik, karaktärs
beskrivning, hur man över lever en 
zombie apokalyps (läs: överlevnads
teknik vid naturkatastrofer, med  
en twist) och hur man producerar  
en egen bok/ tidning, då ett eget 
klass- eller skol fanzine ingår. 

För mer info: info@apartforlag.se



En epidemi av apokalyptiskt format har svept över världen och väckt de döda till liv. Smittan har på kort tid fått civilisationen att kollapsa; kvar finns en värld utan myndig - heter, affärer, post eller kabel-tv. 
En av de få överlevande i denna skrämmande framtid är Rick Grimes. Alldeles  nyss var han en fridfull amerikansk småstadspolis. Skild från sin familj får han kämpa  på liv och död för att försöka finna sin fru och sitt barn. Men vilka utgör det egentliga  hotet – de döda eller de levande?
Robert Kirkmans The Walking Dead är en utvecklingsroman i serieformat, vars  första del publicerades 2003. 2011 gavs den första samlings volymen Tills döden skiljer  oss åt – med de sex första delarna – ut på svenska.  

jag blev skjuten… jag 
vaknade upp på sjukhuset 
och blev attackerad. jag 
gick hem… min fru och  
min son var borta…  

hela jävla stan över given. jag hade ingen  
jävla aning om 

vad som 
pågick. 

Du menar 
alltså att 
ingen vet 
orsaken?

Efter några veckor slutade media rapportera. jag har inte hört ett knyst sen dess. 
Om de har kommit på ett  
sätt att stoppa det… så  
har de inte hunnit hit  

än. De där finns  
överallt.

Ett redigt  
slag mot huvudet  

tar kål på dem. Det var  därför grabben slog till dig med spaden. Verkar vara det enda som får omkull dem. Så fort en tar sig in i trädgården tar vi den. Vi håller låg profil… visste de att vi var här skulle  
de komma efter oss.

innan de slutade sända 
 uppmanades alla att ta sig   till de större städerna. De  sa att de kunde skydda oss 

där. Men jag tänkte att  
   jag skulle tjäna på 
     att stanna här.  

      

Mina svärföräldrar bor  i Atlanta… det är bara fem timmar med bil härifrån, så  min fru har antagligen  
åkt dit.

Tack  
gode gud…  

om de skyddar 
städerna… shit,  
jag var orolig  

ett tag.

jo, visst… de 
mår säkert 

bra.

jaha…  
jag behöver 
nog en bil  
om jag ska  
till Atlanta.

Ska du 
med och  
shoppa 
lite?
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Sir Arthur Conan Doyle fick debutromanen En studie i rött publicerad år 1887. Succén uteblev 

i flera år, inte förrän ytterligare ett flertal noveller om detektiven Sherlock Holmes och hans 

vapendragare Doktor Watson publicerats i tidningar förstod folk storheten och Doyle blev en 

av detektivgåtornas mest hyllade och kända författare. 

Apart förlag har nu gett ut den första och andra av böckerna om Sherlock Holmes  

i serie romanform på svenska, tolkad av Ian Edginton och illustrerad av I.N.J. Culbard.  

Den här lärarhandledningen är skriven till boken En studie i rött, den bok där Sherlock 

Holmes och Doktor Watson introduceras och de löser sitt första brott tillsammans.
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Alenas liv är ett rent helvete. Sedan hon börjat på en snobbig internatskola trakasseras 

hon varje dag av Filippa och tjejerna i lacrosselaget. Bästa vännen Josefin tänker inte 

låta Alena ta mer skit. Inte från kuratorn eller rektorn, inte från Filippa och inte från 

någon på den där vidriga skolan. Om Alena inte slår tillbaka så kommer Josefin ta 

saken i egna händer. Det finns bara ett problem. Josefin har varit död i ett år.

En utmanande, rolig, absurd, spännande, blodig och chockerande skräckhistoria 

i serieformat av Kim W. Andersson. Ett intressant verktyg för att introducera och 

analysera skräckgenren med dina elever, samt diskutera berättartekniker, normer i 

samhället, kärlek och hämnd. 
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