
LÄRARHANDLEDNING TILL ”MÅNBÅTEN” 

”Månbåten” är en roman som med behållning kan läsas av vuxna, men som 

passar läsare i grundskolans klass 5-9 allra bäst.   

Författaren Ingrid Jönsson arbetar som lärare sedan många år tillbaka och 

skönlitteratur har alltid haft en stor plats i hennes undervisning. ”Månbåten” 

behandlar flera teman och frågor som återfinns i såväl läroplan som kursplaner 

och passar därför utmärkt att arbeta med i skolan.  

 

Ur Lgr 11 

Skolans mål är att varje elev 

• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och 

kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor 

(2.1 normer och värden) 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen (2.1 normer och värden) 

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att 

urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan 

raderna. (Ur kursplanen för svenska, år 4-6) 

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt 

dialoger. (Ur kursplanen för svenska, år 4-6) 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta 

påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell 

läggning. (Ur kursplanen för samhällskunskap, år 7-9) 

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. (Ur kursplanen 

för samhällskunskap, år 7-9) 

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av 

världen. (Ur kursplanen för geografi, år 7-9) 

 

 



Lärarhandledningens innehåll 

• Samtalsfrågor, före, under och efter läsningen 

• Värdegrundsarbete 

• Skrivuppgifter 

• Fakta om Moçambique 

• En hälsning från författaren 

 

 

Samtalsfrågor före under och efter läsningen 

Det bästa är om man kan dela in eleverna i grupper om 4–6 personer med en 

utvald samtalsledare, gärna en pedagog eller varför inte skolbibliotekarien? 

 

Före läsningen:  

      Börja med att titta på framsidan 

1. Vad tror du boken kommer att handla om?  

2. Vilka tankar och känslor väcker omslaget hos dig? 

3. Vad kan en ”Månbåt” vara för något? 

4. Vilken sorts fågel är det på framsidan, tror du? 

 

Läs nu baksidestexten 

5. Vad tror du nu att boken kommer att handla om? 

6. Vad är det som får dig att tro det? 

7. Vilka två personer verkar vara huvudpersonerna? 

8. Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? 

9. Vilken ålderskategori är boken tänkt för? 

10.  Vilken genre tror du att boken är?  

 

      Till sist läser du prologen 

11.  Vad är en prolog och vilket syfte har den? 



12.  Vilka associationer väcker prologen hos dig? 

13.  Ändrades dina förväntningar på boken efter det att du läst prologen?   

 

Under läsningen 

Efter kapitel 13 

14.  Beskriv kortfattat bokens miljö, huvudpersoner, berättarperspektiv och 

handling så här långt.   

15.  Vad är det som får oss att läsa vidare? Vilka frågor vill vi ha svar på? Vilka 

problem behöver lösas? 

16.   Finns det tillbakablickar (analepser) i boken? Om svaret är ja, vad tillför de? 

17.   Vilken av personerna i boken kan du lättast identifiera dig med? Varför 

det? 

18.   Hur skulle du beskriva relationen mellan pappa och Isa? Mellan Isa och   

Benjamin?  

19.  Försök beskriva bokens huvudpersoner, Isa och Anabela, med några få 

adjektiv. 

20.  Vad tror du kommer att hända nu?  

21.  Vad i boken gillar du så långt?  

22.  Vad gillar du inte? 

23.  Är det något du inte förstår? 

24.  Ser du några mönster eller återkommande frågeställningar i boken, så   

långt? 

Efter kapitel 26 

25.  Har det tillkommit några nya personer i boken nu? Vilka i så fall? 

26.  Vad tycker du om skildringen av Anabelas hemby? Kunde du skapa ”inre 

bilder”? Berätta om dem!   

27.  Isa och Anabela har liknande erfarenheter och intressen, vilka då? 

28.  Fick du några speciella tankar och känslor under läsningen av kapitel 20? 

Hur ser tjejernas erfarenheter och åsikter ut när det gäller killar och män? 

Vilka likheter och skillnader finns? 

29.  Vad är det som gör att Isas och Anabelas relation plötsligt blir kylig?  

30.  Har några av problemen lösts nu? Har andra tillkommit? Vilka i så fall? 

31.  Skulle du vilja ge de två huvudpersonerna några råd just nu? Vilka då? 

32.  Vad tror du kommer att hända nu? 

33.  Vad i boken gillar du så långt? 



34.  Vad gillar du inte? 

35.  Är det något du inte förstår? 

36.  Ser du några mönster eller återkommande frågeställningar i boken, så 

långt? 

 

Efter läsningen 

37.  Vad gillade du med boken? 

38.  Vad tyckte du mindre om? 

39.  Var det något du inte förstod? 

40.  Vilka är enligt dig de övergripande temana och frågeställningarna i boken? 

41.  Varför tror du att författaren skrivit boken? Finns det något budskap?  

42.  Vilken genre tycker du att boken tillhör? 

43.  Vad tyckte du om upplägget med parallellhandling och växelvis berättande? 

44.  Vem är berättaren i sista kapitlet? Finns det någon? 

45.  Var det något i boken som överraskade dig? 

46.  Var det något i boken som upprörde dig? 

47.  Vad tycker du om slutet? 

48.  Skedde det någon utveckling hos huvudpersonerna under berättelsens 

gång? Vilken i så fall? 

49.  Finns det något i boken som du skulle vilja ändra på? 

50.  Vad tror du händer nu? Om boken skulle fortsätta …?   

51.  Och så sist men inte minst: Vet du nu vad det är för sorts fågel på 

framsidan? 

 

Värdegrundsarbete 

Att arbeta med värdegrundsarbete i anslutning till läsningen av ”Månbåten” är 

tacksamt. Detta kan göras på en mängd olika sätt. Det är du som pedagog som 

känner din grupp bäst och vet vad som passar för er.  

 

Att stå för sin åsikt – värderingsövningar. 

Tre bra värderingsövningar är 4-hörn-övningar, skala 1-5-övningar och tummen 

upp/tummen ner. 



Observera att inget svar är rätt eller fel! Att alla tar ställning, står för sin åsikt 

och kan argumentera för den, är målet.   

Den förstnämnda övningen innebär att eleven får fyra olika svar att ta ställning 

till. Eleven ställer sig i något av rummets fyra hörn beroende på vilket 

svarsalternativ hen väljer.  

Vid skalövningen är det ett påstående som eleven får gradera från 0 (håller inte 

alls med) till 5 (håller helt och hållet med). 

Tummen upp/tummen ner passar lite yngre barn, men också grupper där 

eleverna är ovana att uttrycka sin åsikt. Man bör hålla ett snabbt tempo när 

man ställer frågorna.  

 

Exempel på 4-hörn-övningar med utgångspunkt från boken: 

  Vad är det som gör att Anabela och Isa blir så goda vänner? 

1. De är beroende av varandra när de träffas på savannen.  

2. De har liknande intressen 

3. De har liknande erfarenheter 

4. Annan åsikt   

Vad är det som främst gör att Anabela och Isa blir ovänner? 

1. Isa är avundsjuk på Anabela för att hennes pappa favoriserar henne. 

2. Anabela tycker att Isa förlöjligar hennes konst och är rasistisk. 

3. Isa tycker att Anabela är för olik henne – hon gillar inte hennes by och 

hennes sätt att bo. 

4. Annan åsikt. 

 

Påståenden som man graderar 0–5, genom att ställa sig vid en siffra på en 

tejpad linje på golvet. 

• I boken visar Anabela att hon är en bra vän i alla lägen. 

• Mussa förstår vad som är bäst för flickorna. 

• Isas pappa är elak. 

• Isa har inga fördomar mot Anabela för att hon är svart. 

• Anabela har inga fördomar mot Isa för att hon är vit. 



• Benjamin hittar på när han säger att mamma besökt honom fast hon 

är död. 

• Isa sörjer inte sin mamma längre. 

• Boken är i första hand en spännande berättelse i exotisk miljö. 

• Pappan vill att Isa ska bli läkare för att det är ett yrke med hög status 

och hög lön. 

• Pappan är religiös. 

• Anabela är ointresserad av killar.  

 

Tummen upp/tummen ner – påståenden 

• Boken handlar om vänskap och att få vara den man är. 

• Jag tycker att Isas pappa vet vad som är bäst för henne. 

• Jag lärde mig mycket om hur det är att leva Moçambique genom att 

läsa Månbåten. 

• Tjejerna har mer som förenar dem än som skiljer dem åt. 

• Båda tjejerna hatar killar. 

• Jag gillade Chinsinsi bäst. 

• Det var en sorglig bok. 

• Jag tror att det som hände i boken skulle kunna hända på riktigt.  

• Precis som Anabela och Isa så har jag också ett stort fritidsintresse som 

jag skulle vilja ha som yrke när jag blir vuxen. 

• Jag tror att alla människor har en tvillingsjäl. 

• Jag tror att våra drömmar vill säga oss något. 

• Även om vi ser olika ut och kommer från olika ställen i världen är vi 

innerst inne väldigt lika. 

• Isas pappa är inte fördomsfull mot de svarta. 

• Mussa gjorde rätt som skällde ut Isas pappa.  

• Om inte Anabela fått smycket av curandeiron hade allt i boken blivit 

annorlunda. 

• Jag tycker inte att Månbåten är ett bra namn på boken.    

 

 

 



Skrivuppgifter 

Att utgå från skönlitteratur vid olika typer av kreativt skrivande brukar vara 

uppskattat av eleverna. För många är det lättare att ”släppa loss” då man har 

ramar och förförståelse från berättelsen och dess karaktärer. Här är exempel 

på olika skrivuppgifter: 

 

1. Fyll tomrummen i berättelsen 

• Vi får inte reda på något om Anabelas första tid/ankomst till skolan 

efter övergreppet. Vi träffar henne först på Magister N´kumbus 

lektion i kapitel 28, och då har det gått en tid. Skriv en text ur 

Anabelas perspektiv om hennes känslor och upplevelser då hon 

kommer till skolan igen. 

• Vi får inte berättat för oss något om tjejernas första dag 

tillsammans efter Isas dramatiska räddning ur förrådet. Skriv en 

text om dagen efter räddningen. Vad gör de, vad pratar de om? 

Välj själv om du vill berätta ur Anabelas eller Isas perspektiv! 

   

2. Skriv ett brev 
• Skriv ett brev från Isa till Tilde hemma i Sverige. Bestäm själv när i 

berättelsens tid hon skriver det. Kanske när hon precis kommit till 

Moçambique? Eller när hon blivit ovän med Anabela och hon inte vet 

om hon ska få träffa henne igen? 

• Skriv ett brev från Isas pappa till sin mamma, alltså Isas farmor, när Isa 

är försvunnen. Låt det framgå hur orolig han är. 

 

3. Skriv dagbok 

• Låt Mussa skriva dagbok! Vad skriver han i sin dagbok efter första 

mötet med familjen?   

• Vad skriver han om den dag Chinsinsi kommit till huset och valpen 

göms inne i hans rum?  

 

 



4. Skriv fortsättning på berättelsen 

• Skriv en text om hur livet är för Isa och Anabela ett år efter dagen i 

bokens sista kapitel!  

 

5. Byt perspektiv 
• Skriv kapitel 4 ur pappas perspektiv! Kanske blir det helt annorlunda 

jämfört med hur bråket med Benjamin skildras ur Isas synvinkel?    

• Låt Anabela och Isa byta perspektiv. Hur blir det om Isa är berättaren i 

kapitel 15? Eller om Anabela är berättaren i kapitel 20?  

 

Fakta om Moçambique 

• Moçambique är ett land i sydöstra Afrika. Det har kust mot Indiska 

oceanen och gränsar till Sydafrika, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, 

Malawi och Tanzania. Floden Zambezi rinner genom landets mellersta 

delar.   

• Landet är ungefär dubbelt så stort som Sverige och har cirka 30 

miljoner invånare. De flesta bor på landsbygden, där 

naturahushållning fortfarande är vanligt. Huvudstaden heter Maputo 

och ligger vid kusten i södra delen av landet.  

• Befolkningen består till största delen av ett 60-tal olika bantufolk. 

Minoritetsgrupper bland befolkningen är bland annat indier, kineser 

och européer, mestadels portugiser.  

• Medellivslängden är cirka 58 år. 

• 2018 var 12,6 % av befolkningen HIV-smittad. 

• I genomsnitt föder en kvinna under sitt liv drygt fem barn. 

• BNP var cirka 500 USD/per person 2018.    

• Landet har stora naturtillgångar, bland annat olja, naturgas, bauxit 

och kol. 

• Romersk-katolicism är den största officiella religionen.    

• Analfabetismen är utbredd, särskilt på landsbygden. 2015 var drygt 

50% av kvinnorna analfabeter och drygt 25% av männen.  

• Landet var en portugisisk koloni fram till 1975, då Moçambique efter 

ett tio år långt krig mot kolonialmakten, till sist blev ett självständigt 

land. Efter ett par år kastades landet in i ett blodigt inbördeskrig 



mellan det kommunistiska Frelimo och det sydafrikastödda Renamo. 

Freden kom först 1992.  

• Landet är ofta drabbat av naturkatastrofer, såsom torka, orkaner och 

översvämningar. 

• Moçambiques president har stora maktbefogenheter och är både 

stats- och regeringschef. Landet har flerpartisystem men 

regeringspartiet Frelimo har styrt sedan självständigheten från 

kolonialmakten Portugal 1975. Det har lett till att makten i praktiken 

ligger hos en politisk elit inom Frelimo. Såväl inom rättsväsendet som 

samhället i stort är korruptionen utbredd. Oroligheter i landet blossar 

upp då och då, särskilt i samband med valen. 

             Källor: Utrikespolitiska institutet - Landguiden, Wikipedia  

 

Stort lycka till med arbetet med ”Månbåten” i klassen! 

 

En hälsning från författaren 

Jag vill rikta ett stort tack till den ideella biståndsorganisationen ”Föreningen 

För Barnens Bästa” www.ffbb.se för att jag genom dem fått möjlighet att 

uppleva Moçambique!  

Du som jobbar i skolan och har intresse för omvärlden och bistånd, gå gärna in 

på föreningens sida och titta! 

Jag gör gärna författarbesök ute i skolorna. Läs mer på min hemsida 

www.ingridjonsson.com   

Och till sist: 50% av mina inkomster för boken går direkt till FFBB:s olika projekt 

för unga tjejer i Lifidziområdet i nordvästra Moçambique - till verklighetens alla 

underbara, stolta, sköra och fantastiskt starka Anabelor! Om du gillade boken 

blir jag därför extra glad om du rekommenderar den till andra!  

 

Ingrid Jönsson, lärare, skrivpedagog och författare till Månbåten 

http://www.ffbb.se/
http://www.ingridjonsson.com/

