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TILL LÄRAREN

Det här är en lärarhandledning till ”Carags förvandling”, den 
första boken i serien ”Woodwalkers”. Boken lämpar sig för 
elever i åldern 9-12 år och tillhör genren fantasy. 
 
Boken handlar om Carag, en pojke som är till hälften puma, till 
hälften människa. Carag väljer att lämna sin familj och leva i 
människornas värld. Han möter många utmaningar och allt blir inte 
riktigt som han tänkt sig. Först när han börjar på internatskolan 
Clearwater High, börjar han känna sig hemma. Där möter han 
andra Woodwalkers och får lära sig mer om den han är och hur han 
hanterar sina förmågor. Det är en spännande berättelse full av 
humor, om stark vänskap, rivalitet, men också om att känna sig 
annorlunda och att passa in. 
 
Författaren, Katja Brandis, är även journalist och har skrivit över 70 
böcker, främst för barn och ungdom. Katja Brandis är en 
pseudonym, hon heter egentligen Sylvia Englert. Hennes böcker i 
serien ”Woodwalkers” har blivit väldigt populära i hemlandet, 
Tyskland, så populära att Katja Brandis har skrivit en uppföljare, 
serien ”Seawalkers”.
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ÖVNINGAR TILL BOKEN

Innan läsning
Inled med att titta tillsammans på omslaget. Vad tänker eleverna 
när de ser bilden? Varför är pojkens ögon blanka? Vad kan 
”Woodwalkers” betyda? Varför är seriens namn på engelska?
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Under läsning
Här följer läsförståelsefrågor till kapitlen som eleverna kan fundera kring under läsning. Det förekommer många olika karaktärer i boken, 
som kan vara bra att samla, för att få en översikt. Ett arbetsblad för detta finns på s. 8. Uppmuntra även eleverna att skriva ner de ord och 
begrepp som de inte förstår, så att ni kan gå igenom dem tillsammans.

Människounder
På vilket sätt är Carag speciell? 
Varför vill människorna döda Carag och hans familj? 
Varför tror du att Carag vill vara människa? 
Hur gör han för att börja leva som människa?

Trubbel
Varför tror du att Kevin och de andra är dumma mot Carag/Jay? 
Hur märks det att Carag/Jay är hälften kattdjur? 
Hur kom han till sin fosterfamilj? 
Har du känt dig annorlunda någon gång?

Ett farligt äventyr
Varför ger sig Carag/Jay ut på jakt? 
Vad är det som avbryter honom? 
Hur reagerar han när han ser artikeln i tidningen?

Ett märkligt erbjudande
Vem är Lissa Clearwater? 
Vad är det för speciellt med skolan hon pratar om? 
Varför tror du att Carag/Jay vill gå i den skolan?

Ytterligare ett erbjudande
Varför kommer Andrew Milling på besök? 
Vad är en vandrare? 
Vad tycker Milling att Carag/Jay ska göra? 
Varför ger Carag/Jay sin kniv till Marlon?

Tänder
Vad är en internatskola? 
Varför låter Carags/Jays fosterföräldrar honom att byta skola? 
Varför tror du att kapitlet heter ”Tänder”? 
Varför ser familjen Ralston chockade ut när Carag/Jay blir hämtad?
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ÖVNINGAR TILL BOKEN

Clearwater High
Vem är Holly och varför är hon på djurhemmet? 
Vad är det för speciellt med fönstren på skolan? 
Varför tror du att Nimble inte vill dela rum med Carag? 
Vad menar rektorn med att Carag ska markera sitt revir?

Vilt och vackert
Vilken sorts djur är Brandon och hur syns det? 
Vad gör Carag snurrig i huvudet? 
Vad är speciellt med Dorian? 
Vem är Lou? 
Varför blir Carag arg på Jeffrey?

Bråk i Grand Canyon
Vad är en skolstadga? 
På vilket sätt har Carag brutit mot skolregel nummer ett? 
Vad handlar mr Bridgers lektion om? 
Hur tycker du att mr Bridger skulle ha gjort i Grand Canyon?

Vapitins hämnd
Vad känner Carag när han möter sin lärare, mr Ellwood? 
Varför känner han så? 
Vad är en vapiti? 
Varför kan inte Carag förvandla sig när läraren ber honom? 
Vad tänker Carag om mejlet från Andrew Milling?

Slagskämpar
Vem är Sarah Calloway? 
Hur tycker du att man vet om någon är arg? 
Varför har Holly växt upp på ett barnhem? 
Varför hamnar Carag i bråk med Jeffrey? 
Vad är en duell?

Människolarm
Hur vet Carag vad klockan är? 
Varför har skolan människolarm? 
Vad tycker familjen om Carags rum? 
Varför vill inte Carag hjälpa Anna med fönstret? 
Hur förklarar rektorn att det finns djur på skolan? 
Varför vill Carag stanna på skolan? 
Vad händer med Annas plånbok? 
Varför känner Carag sig sorgsen när familjen har åkt?

Med bisonkraft
Vad får Carag att vakna mitt i natten? 
Varför hämtar Carag Theo? 
Varför är Brandon inte så bra på att förvandla sig?
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Midnattsduell
Vad händer när man fått tre anmärkningar? 
Varför vill Carag slåss mot vargarna? 
Varför blir Carag förvånad när Jeffrey vill slåss själv? 
Hur slutar duellen?

Hjälte
Hur avslöjas det att Carag duellerat? 
Vad tycker de andra på skolan om att Carag har vunnit  
över vargarna? 
Varför tror du det är så? 
Varför känner Carag obehag när han pratar med  
Andrew Milling?

Paketet
Varför går björnar i ide? 
Varför bestämmer sig Carag för att börja skriva längre mejl till  
Andrew Milling? 
På vilket sätt bedriver vargarna utpressning? 
Vad menar Holly när hon kallar kojan för revir?

Kronprinsen
Varför slickar Carag på Nells päls? 
Hur gör Nell för att försvara sig mot Dorian? 
Hur känner Carag inför att äta middag med Andrew Milling?

Hjärtat på tallriken
Varför bestämde sig Andrew Milling för att bli rik? 
Varför kontaktade han Carag? 
Vad får Carag att plötsligt lämna middagen?

Spioner
Varför tror Carag att Andrew har spionerat på honom? 
Hur reagerar rektorn när Carag berättar om Andrew? 
Varför tror du att hon reagerar så? 
Vad tycker James Bridger om Andrew? 
Vad har Juanita fått veta?  
Hur kunde hon få reda på det?

Respekt
Varför hamnar Carag i slagsmål med Marlon? 
Vad händer med kniven? 
Vad tror Carag om kniven? 
Hur gör Carag för att skydda sin familj mot björnarna?
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Livets allvar
Vad händer om Carag inte klarar sin grundexamen? 
Vad gör han och de andra för att klara sina tentor? 
Hur blev mr Bridger lärare på skolan? 
Varför ska Carag hänga över en gren?
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Brasved
Varför går Carag, Holly och Brandon ut på kvällen? 
Hur får Holly Brandon att öva till provet? 
Varför attackerar Brandon en bil?

Det sista tricket
Vad får Carag lära sig för trick för att kontrollera förvandling? 
Varför kan inte Carag få fler lektioner i förvandling av mr Bridger? 
Vad använder Carag som signal för att bli puma?

Tand för tand
Varför försöker Carag förlora närkampsprovet? 
Vad är det som gör att han vinner? 
Hur går det för Carag i provet i förvandlingskonst? Varför?

Avgörande beslut
Vad vill Andrew Milling med Carag? 
Vad vill Carag? 
Varför blir Carag rädd när han hör hundar?

Uggleögon
Varför kallar vissa naturfolk korpar för vargfåglar? 
Varför tar Carag på sig skulden för det som hände med Brandon? 
Varför vill Carag spara Andrews meddelande? 
Lyckas han?

Hetsjakt
På vilka olika sätt försöker Carag komma undan hundarna?

På liv och död
Hur får Carag hjälp? 
Vad händer när jägaren kommer? 
Varför vill Carag ha tag i enbär? 
Hur klarar sig Carag från hundarna?

En fiende och en fest
Vad vill Lou? 
Varför blir Carag godkänd fastän han misslyckats i 
förvandlingsprovet? 
Hur reagerar Milling när Carag säger nej? 
Vem är det som spionerat på Carag? 
Vilken hämnd har vargarna planerat? 
Hur går det?
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Efter läsning
Här är förslag på frågor att diskutera och uppgifter att arbeta vidare med.

• Vilken händelse i boken tycker du var roligast? 
 
• Vilken händelse var mest spännande? 
 
• Vilken karaktär i boken är mest lik dig? Varför? 
 
• Var utspelar sig bokens handling? Ta reda på mer om området där Clearwater High ligger. 
 
• Hur ser man skillnad i texten mellan när karaktärerna i boken pratar och när de kommunicerar genom att tänka? 
 
• Vilken genre tillhör boken? Vad är typiskt för den genren? 
 
• Författaren använder uttryck som hon har ”djuranpassat”, t.ex. ”tassa i klaveret” i stället för att ”trampa i klaveret”. Samla flera  
 
 
• Vilka regler finns med i Clearwater Highs skolstadga? Har ni någon skolstadga? Vilka regler tycker du att ni ska ha? 

liknande uttryck. Vad brukar man säga? Vad betyder uttrycket?

Skrivuppgift
Vilket djur skulle du vilja vara om du var en woodwalker? Varför? Ta reda på mer om djuret och beskriv hur du tänker att det skulle 
påverka hur du ser ut och vad du kan göra. Använd listan över bokens woodwalkers (s. 8) som inspiration.
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Lista över bokens woodwalkers

Skriv vilka sorters djur eleverna är och vad som kännetecknar dem, om du får reda på det i texten. Det kan vara utseende eller egenskaper. 
Alla namn i boken är inte med, så fortsätt gärna och gör en egen lista.

Namn Djur Kännetecken

Carag

Brandon

Holly

Nell

Dorian

Berta

Nimble

Jeffrey

Lou

Mr Bridger

Mr Ellwood

Viola

Tikaani

Leroy

Puma Gulgröna ögon. Duktig på att klättra. Rädd  för vatten.

Namn:
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