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Det här är en lärarhandledning till  
Vattnets lockelse, den första boken i 

serien Alea Aquarius. 

Lärarhandledning



Till läraren
Det här är en lärarhandledning till Vattnets lockelse, den första delen i serien Alea Aquarius. 
Boken lämpar sig för elever från 10 års ålder och är en äventyrsroman med fantasyinslag. 
Lärarhandledningens fokus på hav, vatten och miljö, musik och starka barn, speglar romanens 
olika teman och öppnar för möjligheter att arbeta ämnesöverskridande med materialet. 
 
Alea har dragits till havet så länge hon kan minnas. Men de lockande vågorna är förbundna 
med livsfara. Alea får på inga villkor komma i kontakt med kallt vatten, men när Aleas 
fostermamma hamnar på sjukhus slår Alea ändå följe med det unga gänget Alpha Cru som 
planlöst seglar omkring på världens alla hav. När en storm drar in över segelbåten kastas Alea 
överbord och därefter är ingenting sig längre likt. Vattnets lockelse är en berättelse om 
vattenmagi, äventyr och stark vänskap, men också en roman om att söka sitt ursprung och att 
hitta en helt ny värld. 
 
Barn- och ungdomsförfattaren Tanya Stewners böcker i serien Alea Aquarius har översatts till 
många språk, och är så omtyckta i hemlandet Tyskland att hon nu skriver på sin åttonde bok i 
serien. Till böckerna har musik getts ut och berättelsen om havsflickan Alea kommer också att 
filmatiseras.  
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Inled med att titta tillsammans på omslaget. Vad tänker eleverna när de ser 
bilden? Varför är flickan på bilden omgiven av vattenvirvlar och droppar? 
Vad kan ”Aquarius” betyda? Varför är halva serienamnet på latin? Vad kan 
titeln ge för ledtrådar om berättelsen? 

Innan läsning

Övningar till boken
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Övningar till boken
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• Vilka ledtrådar får du om Aleas sjukdom? 
• Alea är rädd. För vad? Hur märks det? 
• Vad får Alea att komma på andra tankar? 
• Alea tycker att Ben och Sammy verkar udda på ett bra sätt.  
   Håller du med om det? Varför?/Varför inte?

Hamburg

• Varför får inte Alea berätta om Ben och Sammy för någon? 
• Hur kommer det sig att Tess bor på båten? 
• Alea får gängnamnet Aquarius. Hur går det till?

Alpha Cru

• Alpha Cru liftar, men det går inte som tänkt. Vad händer? 
• Den som gett sig in i leken fick leken tåla, konstaterar Alea inne på teatern.  
   Vad menar hon med det? 
• Vad får Alea att känna samhörighet? Hur beskrivs känslan?

Äventyrare

• Vad får Marianne att ändra sig och låta Alea följa med på Crucis? 
• Alea tvekar att berätta för Ben om sin sjukdom. Varför? 
• Alpha Cru går snabbt med på att ändra sina resplaner. Hur resonerar de?

Dåliga nyheter

• Varför väljer Marianne att berätta Aleas historia? 
• Vad får Alea reda på om sin biologiska mamma?  
• Varför vill Alea till Renesse?  
• På sjukhuset är Alea med om sitt andra äventyr den dagen, vilket?

Aleas historia

• Hur kommer det sig att Alea lägger ner vinglas i sin packning? 
• När Alea lär känna Tess lite bättre får hon reda på mer om henne. Vad? 
• Vad lär Ben ut på sin lektion?

Ett nytt liv

• Hur räddar Alea Tess? 
• Vad händer när Alea kastas överbord av stormen? 
• Alea säger att hon är lite snurrig i huvudet, men hur känner hon sig egentligen? 
• När Alea tittar ut över havet upptäcker hon något, vad?

Storm

Här följer läsförståelsefrågor till kapitlen som eleverna kan fundera och samtala kring under läsningens gång. Frågorna hjälper eleverna att följa med i            
händelseutvecklingen. De gör det enklare att närma sig karaktärerna och deras drivkrafter och är också ett stöd för minnet och en framväxande tolkning och analys. 
Välj att arbeta med frågorna utifrån din klass behov och läsningens syfte. Gör gärna ett urval. Uppmuntra även eleverna att skriva ner ord och begrepp som är nya för 
dem, så att ni kan gå igenom dem tillsammans.

Under läsning
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• Regnet är speciellt, på vilket vis? 
• Hur kommer Alea tillbaka till Crucis? 
• Varför vill Alea inte bli upptäckt när hon smyger ombord?

Regn • Hur reagerar Ben, Sammy och Tess på Lennox? 
• Varför tvekar Ben att ta med Lennox på båten? 
• Vilka skäl ger Lennox till att vilja följa med på båten? 
• Hur gör Lennox för att Alea inte ska behöva svara på Ben och Tess frågor?  
• Lennox gängnamn ger Alea rysningar. Vad betyder namnet?

Skorpion

• Hur har Tess kunnat ljuga för sina föräldrar så länge? 
• Varför blir inte Ben förvånad när Tess avslöjar sin hemlighet? 
• Varför har Ben låtit Tess följa med på Crucis? 
• Vad tror du att han menar med att Tess har ett pirathjärta? 
• Uppträdandet blir en succé, men uppbrottet hastigt. Varför  
   måste de skynda sig bort? 
• Alea är inte längre samma tjej som mönstrade på Crucis tre  
   dagar tidigare. Hur har hon förändrats?

Amsterdam

• Varför tror du att gitarrspelaren blir förvånad? 
• Vad får Alea att tro att hon blivit fullständigt galen? 
• Hur försöker hon bevisa att hon inte blivit det? 
• Varför rusar Alea efter gitarrspelaren?

Gitarrspelaren

• Varför blir Lennox förvånad när Alea kommer ikapp honom? 
• Lennox är en vagabond, varför bor han inte hemma? 
• Lennox och Alea har två saker gemensamt, vilka? 
• Varför övertalar Alea Lennox att följa med på Crucis?

Under bron

• Vad menar Alea med att ”Det var bara här nere som hon  
   verkligen – på riktigt – kunde andas.”? 
• Hur hjälper Alea dragvalen? 
• Vad gör valarna rädda? 
• Alea skulle ha velat be någon nypa henne. Vad menas med det? 
• Vad får henne att vilja det? 

Valarnas sång

• Lennox berättar sanningen om varför han vill vara ombord 
   på Crucis. Vad erkänner han? 
• Lennox beskyddarinstinkt försätter honom i fara. Vad händer? 
• Varför känner Alea sig skyldig till det som händer?

Regnnatt

• Alea experimenterar med vatten. Vad får hon reda på?  
• Varför tar Alea av sig handskarna inför Tess? 
• Ben talar om hur viktigt det är att inte ljuga och att lita på varandra.  
   Är Alea ärlig mot Ben, tycker du? Förklara hur du tänker. 
• Hur får Sammy alla att skratta?

Vänner

© 2022 Tukan läromedel – Lärarhandledning, Alea Aquarius



5

• Hur hjälper Alea Lennox att tillfriskna? 
• Hur kommer det sig att Lennox tror på det Alea berättar? 
• På vilket sätt har Lennox makt? 
• Minnet av Lennox stjärnbild väcker obehag. Varför?

Hemligheter

• Hur rycker gänget in och räddar Tess? 
• Lennox bjuds in i gemenskapen igen. Hur går det till?

Måsfästning

• Vilken ledtråd till Aleas förflutna ger Marianne? 
• Det blir med ens bråttom till Renesse. Varför? 
• Vad får Ben att hoppa i fastän det är farligt? 
• Varför vill Sammy stoppa honom?

Vindstilla

• Hur får besättningen på Crucis reda på att Alea är en havsflicka? 
• Hur kommer det sig att Lennox plötsligt tål havsvattnet? 
• Vem tänker Alea be om hjälp?

Havsflickan

• På vilket sätt kan vättarna hjälpa till? 
• Hur reagerar Lennox när han och de andra får syn på vättarna? 
• Vad får Ben att lämna över kniven till Alea?  
• Vad använder hon kniven till? 
• Vad får Alea reda på om sin sort?

Sandbankens härskare

• Hur tolkar du kapitlets namn? Vad syftar det på? 
• Vad grälar Lennox och Alea om? 
• Lennox kallar Ben, Sam och Tess för ”de”. Alea reagerar på ordvalet, varför?  
• Gänget testar olika antaganden om Aleas mamma. Hur går tankarna?

• Vad gör Alea misstänksam inne på socialkontoret? 
• Hur får Lennox reda på vad som står i Aleas akt? 
• Hur klarar de sig ur knipan? 
• Vad får Lennox veta om dagen då Aleas mamma försvann?

Renesse

• Vad har orsakat valens död? 
• Vad står på snöglobens undersida? 
• Vad avslöjar fyndet om Lennox?

Budskap från en annan värld

Skorpionens tagg

• Varför ger sig Alea ner i havets djup?  
• Vad tar hon med sig upp? 
• Vad får vi reda på om Lennox liv genom hans feberdröm?

Hjälp från havet
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Övningar till boken

• Ben, Tess, Sammy, Alea och Lennox är ganska olika. Vem av dem skulle du 
helst vilja bli vän med? Förklara varför! Välj en av karaktärerna och skriv ett 
porträtt, en personbeskrivning. 
 
• I romanen kryllar det av olika begrepp som har med båtliv att göra. Gör 
en ordlista där du förklarar nya ord du stött på under läsningens gång. 
Exempel på ord: pir, sjöduglig, skuta, ombord, landgång, däck, hamnvakt, 
hamnavgift, reling, akter, ankare, kajuta, navigera, besättning, loggbok, 
roder, koj, styrhytt, mast, försegel, storsegel, fira segel, hissa segel, hård 
vind, stormby, fyr, boj. 
 
• Vattnets lockelse är en fantasyroman, där det fantastiska bryter in i den 
vanliga världen. I början av romanen finns det ganska lite fantasy med, i 
slutet desto mer. Prata med dina klasskamrater om hur det fantastiska förs 
in i berättelsen. Finns det tidiga tecken som föregår de fantastiska inslagen? 
Har du/ni läst någon annan fantasy. Var det på liknande vis i den? 
 
• Hur lever besättningen Alpha Cru? Kan du tänka dig att leva som de? 
Fanns det något tillfälle då du tycker att de borde gjort annorlunda? 
Berätta! 
 
• Alea är inte så van att dela sina känslor med andra. Hur kan man bli 
bättre på det? Diskutera med en klasskamrat och skriv ner några råd. 

Här är förslag på frågor att diskutera och uppgifter att arbeta vidare med.

Efter läsning

• Att kunna lita på varandra är viktigt ombord. Både Ben och Tess kommer 
fram till att gänget bara fungerar om alla är ärliga mot varandra. Håller du 
med om det? Betyder det att man måste berätta allt för varandra? När 
tycker du att det är viktigt att vara ärlig ihop med kompisar? 
 
• När Alea berättar om sina känslor för Lennox tycker Tess att det verkar 
som om Aleas sett för många romantiska filmer (s. 220). Vad menar hon 
med det? Tess tror inte att man kan veta om man hör ihop eller inte så 
snabbt. Håller du med henne om det? Varför/varför inte? 
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Fördjupning

• Rita upp en tidslinje och placera in olika händelser ur romanen på linjen.  
Vilka spänningstoppar finns det? Var skulle du placera romanens  
vändpunkt, då berättelsen börjar röra sig mot slutet? Diskutera vilken roll  
Marianne spelar för intrigens utveckling. Vilka ledtrådar ges till Aleas  
förvandling? 
 
Genom att bena ut alla delar i berättelsen tillsammans och följa hur  
berättelsens byggts upp, blir det inte bara lättare att tala om boken, ni får  
också verktyg med vilka ni själva kan bygga upp spänning i era texter.

Berättelsens uppbyggnad

• Det finns en loggbok ombord på Crucis. Det är ett slags skeppsdagbok, en  
skeppsjournal, där man antecknar vad som händer ombord under resan. I  
en loggbok skriver man också ner uppgifter om fart, kurs, position, hur  
långt man färdats och händelser ombord. Välj en valfri dag ombord på  
Crucis och skriv en loggboksanteckning om den. Använd gärna några av de  
nya ord du lärt dig, och som används på sjön och ombord på båtar.

Kreativt skrivande

• Alea har en helt egen klädstil. Egentligen utvecklade hon den för att dölja  
och dra uppmärksamheten bort från sina ärr och bulor, men den är både  
snygg och speciell. Hur skulle du klä dig om du uppfann en helt egen stil åt  
dig själv. Gör några modeskisser!

Bild

• Stjärnor och astronomi spelar stor roll på Crucis.  
Besättningsmedlemmarna är uppkallade efter stjärnbilder Ben Libra,  
(vågen), Alea Aquarius (vattumannen), Sammy Draco, (draken) Tess Taurus  
(oxen), Lennox Scorpio (skorpionen). Titta på kartorna över stjärnhimlen  
och se om ni kan hitta de olika stjärnbilderna:  
http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/stjarnbilder/stjarnhimlen.asp 
Inspireras av hur stjärnbilderna illustrerats i sagorna och rita egna  
stjärnbilder. http://www.ungafakta.se/pyssel/mala/stjarnbilder/

• Alpha Cru är gatumusikanter. För dem är musiken ett levebröd, men 
musiken är inte bara viktig i boken. Böckerna om Alea Aquarius har egna 
soundtrack. Lyssna på den tyska titelsången som komponerats till Vattnets 
lockelse och skriv en egen text till melodin på svenska: 
https://www.youtube.com/watch?v=c_Hu2BhBN3Q 
 
• Alea kan inte spela efter noter. Hon har lärt sig spela på egen hand. Testa 
att hitta på en melodi, prova om du kan spela den på valfritt instrument.  

Musik
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Tema vatten och hav

• I undervattensvärlden träffar Alea på olika fantastiska  
undervattensvarelser; en finnarfinja och vättar. Själv är hon en havsflicka.  
Hitta på en egen undervattensvarelse, rita den, gör en faktaruta och  
beskriv den så noga du bara kan. Häng upp era verk och gör en utställning  
med era olika varelser.

Fantastiska vattenvarelser

• Valen som Alea hittar på stranden dör för att den fått i sig för mycket  
plast, och Crusis har seglat förbi stora sopansamlingar i havet. Hur kan vi  
bidra för att minska mängden plast i havet? Vad händer med plast som  
hamnar i havet? Vilka initiativ finns det för att minska mängden plast i våra  
hav? Forska om detta på biblioteket och med hjälp av länkarna nedan och  
presentera vad ni kommit fram till: 
 
Håll Sverige rent: 
https://www.youtube.com/watch?v=6eVAkNZTCwQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vCkTsdGp2mo 
 
havet.nu: 
https://www.havet.nu/plast-sopor-skrap

Plast hotar livet under ytan

• Alea och Alpha Cru vill rädda haven och de är inte ensamma. Skolstrejk 
för klimatet eller Fridays for Future som organisationen också kallas, är en 
rörelse som vill stoppa miljöförstöring. Ta reda på mer om den. På vilka 
sätt försöker rörelsen skapa förändring? Tycker du att de gör rätt? Hur har 
de arbetat under pandemin?  
 
Fridays for future: 
https://fridaysforfuture.se/ 
 
Lilla aktuellt: 
https://www.svtplay.se/video/32650783/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-missa-
inte-sasong-2-klimatdemo?id=e6EY6od 
 
https://www.svtplay.se/video/30597758/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-missa-
inte-sasong-2-digital-skolstrejk-for-klimatet?id=egqQJmR 
 
Om du fick bestämma, vad skulle vi göra för att rädda haven från 
nedsmutsning? Vad kan du och klassen göra? 

En röst för klimatet och haven
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• Crucis seglar från Hamburg via Amsterdam till Renesse. Följ rutten på en  
karta. Ta reda på vad läget vid vatten har och har haft för betydelse för de  
tre städerna. 
 
• Alea ber havet om hjälp och i romanen kommer havet till undsättning,  
men även i verkligheten har havet ofta varit oss människor till stor hjälp.  
Ta reda på hur vi människor behöver haven. Du kan exempelvis uppsöka  
ditt bibliotek och lära dig mer med hjälp av länkarna här: 
 
UR: Vår enda jord – Hav och marina resurser: 
https://urplay.se/program/222864-var-enda-jord-hav-och-marina-resurser 
 
Världsnaturfonden WWF: 
https://www.wwf.se/hav-och-fiske/hav-i-varlden/ 
 
Fördjupa dig i ett av de sätt på vilka vi människor behöver haven och ta  
reda på mer om just det.

Hur vi behöver havet och hur havet behöver oss

Se filmen Labba Flaskregn på URskola.se: 
https://urplay.se/program/179261-labba-flaskregn 
 
Gör så här:  
Häll i det heta vattnet. Det ska fylla ungefär 2/3 av burken. Täck över bägaren  
med en bit aluminiumfolie som du fäster runt bägaren med hjälp av  
gummibandet. Låt aluminiumfolien hänga ner lite i mitten och placera ett  
par isbitar ovanpå folien. Observera vad som händer och diskutera hur  
kretsloppet sker i naturen.

• Vattnet avslöjar känslor för Alea, det förändras och får färg. I verkligheten  
är det sällan lika magiskt, men vattnet runt omkring oss förändras faktiskt  
hela tiden! I följande experiment kan du följa vattnets kretslopp och hur det  
förändras från gas till flytande, från vattenånga till regn.  
 
Det här behöver du: 
glasburk 
aluminiumfolie 
gummiband 
isbitar 
kokhett vatten

Experiment: Flaskregn

• När Alea spelar på glas tycker Sammy att det låter som om hon spelar på 
hans hjärta, och glasmusik är vackert. Lyssna på ett stycke och prova 
sedan själv! 
 
Gatumusikant som spelar på glas: 
https://tjock.se/sinnet/gatumusikant-spelar-fint-pa-glas/350403/ 
 
Du behöver:  
två eller fler vinglas, olika tjocka 
vatten 
 
Gör så här: 
Placera ut vinglasen med vatten i. Glasen ska vara fyllda till minst en 
tredjedel. Stryk försiktigt med lätt fuktade fingertoppar längs glasens 
kanter tills olika toner bildas. När du testar för första gången räcker det 
med två glas. Välj olika tjocka glas. Tunna glas ger högre toner, tjockare 
lägre. Har du två lika stora glas kan du fylla dem med olika mängd vatten, 
det ger också olika toner. Vad kan det bero på att mängden vatten och 
glasets tjocklek ger olika toner? 
 
Tips! Testa att spela flera ihop.  

Spela på glas som Alea


