LARARHANDLEDNING
Det här är en lärarhandledning till
”Kugghjärta”, den första boken i serien
”Hartmans magiska värld”.
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Till läraren
Det här är en lärarhandledning till Kugghjärta, den första boken i serien Hartmans
magiska värld. Boken lämpar sig för elever i åldern 9-12 år och tillhör genren fantasy,
samtidigt som det ﬁnns historiska inslag. Här i lärarhandledningen hittar du uppgifter
till boken att göra innan, under och efter läsning.

Boken handlar om Lily, en ﬂicka som älskar att läsa spännande, bloddrypande historier om
vampyrer. Hon känner inte att hon riktigt passar in på internatskolan där hennes pappa
placerat henne under falskt namn. När hennes pappa sedan försvinner och hon själv blir
förföljd kastas hon in i en mörk och ondskefull värld.
Hon lär känna Robert, som är son till en urmakare. Tillsammans med honom och Malkin, den
mekaniska räven som hennes far har sänt, försöker hon lösa mysteriet med vad som hänt
hennes far och vem hon egentligen är.
Författaren Peter Bunzl är även ﬁlmskapare och animatör. Han har bl.a. animerat två stycken
barnprogram som fått pris av BAFTA (British Academy of ﬁlm and Television Arts). Han växte
upp i södra London i ett gammalt viktorianskt hus tillsammans med tre katter, två hundar och
en lillasyster. Hans pappa var antikhandlare och hans mamma var konstnär. Som barn ﬁck
han inspiration när han besökte TV- och ﬁlminspelningar där hans mamma arbetade med att
designa kostymer.
Efter att ha utbildat sig inom konst och ﬁlm, arbetade Peter med att animera reklamﬁlmer och
popvideor. Han har animerade även två barnprogram som fått pris av BAFTA (British Academy
of ﬁlm and Television Arts) samt regisserade ﬂer framgångsrika kortﬁlmer.
Kugghjärta är Peters debutroman. Den har vunnit ﬂera priser i Storbritannien. Det har även de
andra böckerna i serien.

Text: Eva Johanson
Design & formgivning: Björn Frändfors
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Om lärarhandledningen

Innan läsning
Här handlar det om att väcka intresse och få en förförståelse för vad boken
handlar om. Hjälp eleverna att utveckla strategier kring detta. Var kan de få
ledtrådar?
Titta tillsammans på omslaget. Läs titeln och titta på bilden. Vad tänker
eleverna när de ser bilden? Verkar boken utspela sig i nutid eller dåtid? Vad
är det för farkost? Varför ser räven ut som att den går att vrida upp? Varför
är det en stor klocka på bilden? Vad kan Kugghjärtat betyda? Läs texten på
baksidan. Vilken genre kan boken tillhöra?
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Övningar till boken
Under läsning
Under läsning handlar mycket om elevernas förståelse och att fånga upp de frågor som eleverna har. För att utveckla läsförmågan behöver man, förutom avkodning
och begreppsförståelse, lära sig strategier för att förstå vad som händer i berättelsen. Det innefattar att kunna se kopplingar, dra slutsatser och kunna göra
förutsägelser.
Här följer läsförståelsefrågor till kapitlen som eleverna kan fundera kring och diskutera under läsning. Uppmuntra även eleverna att skriva ner de ord och begrepp
som de inte förstår, så att ni kan gå igenom dem tillsammans. Boken innehåller många annorlunda begrepp. Det ﬁnns en ordlista med dessa i slutet av boken. Även
andra uttryck och företeelser kan vara främmande för eleverna, då boken utspelar sig i en annan tid.

Prolog

Kapitel 2

Boken inleds med en prolog som ni gärna kan läsa tillsammans. Fråga
eleverna om de vet vad en prolog är. Berätta att en prolog är ett sätt att
inleda en bok. Ofta beskriver prologen en händelse som man får en
förklaring till under läsningen av boken.
• Vad får vi reda på om Malkin?
• Vad får vi veta om John?
• Vad är Trollsländan?
• Vad får Malkin i uppdrag att göra?
• Vad är det för nyckel som John hänger runt halsen på honom?
• Vad händer med John?

• Varför måste Malkin ta sig till Lily innan klickningarna tar slut?
• Vilka är det som jagar Malkin?
• Varför tror du de jagar honom?

Kapitel 3
•
•
•
•
•

Vem är Robert?
Vad gör en urmakare?
Varför önskar Robert att hans pappa ska stänga urmakeriet?
Varför lurar Robert männen och säger att räven har sprungit i väg?
Vem är räven som Robert hittar? Hur vet du det?

Kapitel 1
•
•
•
•
•

Vilket land utspelar sig boken i?
Hur skulle du beskriva Lily?
Vad är det för slags skola Lily går på?
Vad är en mekanin?
Varför straﬀas Lily och blir inlåst?
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Kapitel 5

Kapitel 9

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Varför tror Lily att mannen som kommer in är en hybrid?
Vad är det som gör att Lily blir misstänksam mot mr Roach?
Vem är fru Rost?
Tror du att Lily kan lita på Madame Verdigris? Varför/varför inte?

Kapitel 6
• Hur förstår Roberts pappa att räven tillhör Lilys pappa?
• Vad tror du Roberts pappa menar med att ”det krävs ett tappert hjärta
för att vinna stora strider”?
• Roberts pappa tycker att de mekaniner som Lilys pappa tillverkat är
annorlunda. På vilket sätt?
• Lyckas Roberts pappa laga räven?

Kapitel 7
•
•
•
•
•

Vad har hänt med herr Mutter och fröken Tick?
Varför har det kommit en advokat på besök?
Vad får Lily veta av advokaten?
Vem är professor Silverﬁsk?
Varför ger han Lily ett kort med sin adress?

Kapitel 8
•
•
•
•
•

Varför tycker Madame Verdigris inte om mekaniner?
Vad tycker Lily?
Varför vill Madame göra sig av med alla mekaniner?
Vad drömmer Lily om på natten?
Vad får hon veta i drömmen?

Kapitel 10
•
•
•
•
•
•

Vad hittar Lily i sin pappas arbetsrum?
Vad är en evighetsmaskin?
Varför stannar en bil utanför på natten?
Varför tycker Madame att hon kan fatta beslut utan att fråga Lily?
Varför låser hon in Lily, tror du?
Vem ser Lily genom fönstret?

Kapitel 11
•
•
•
•
•
•
•

Hur tar sig Lily ut till Robert?
Varför behöver de ta sig in i huset?
Vilka är männen i bilen?
Varför gömmer de sig i garderoben?
Hur blir de upptäckta?
Hur tar de sig ut?
Vart tar de vägen?

Varför kommer mr Roach till Robert i butiken?
Tror du att mr Roach är hemlig polis? Varför/varför inte?
Hur lyckas Robert väcka räven?
Varför är räven argsint mot Robert?
Varför vill Malkin att Robert ska gå till Lily?
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Kapitel 12

Kapitel 16

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hur reagerar Lily när hon får se Malkin?
Vad får hon veta av Malkin?
Vad tror du det står där hålet är på meddelandet?
Varför kan de inte öppna skrinet?
Vad bestämmer de sig för att göra?
Varför får Lily låna kläder av Robert?

Kapitel 13
•
•
•
•
•
•

Vad är det som gör att de vaknar mitt i natten?
Varför vill Lily inte att Robert och hans pappa ska följa med henne?
Vad betyder det när alla klockor stannar?
Vad händer med Roberts pappa?
Hur lyckas Lily och Robert ﬂy?
Varför blir Robert arg på Lily?

Kapitel 14
•
•
•
•
•

Var gömmer sig Robert och Lily?
Varför tror du att Lily drömmer om olyckan hela tiden?
Vad hände vid olyckan?
Varför hade Lilys pappa gjort Malkin?
Vad bestämmer sig Lily och Robert för att göra?

Vad får de veta av färdskrivaren?
Hur känner Lily när hon lyssnar till det som hänt?
Vad bestämmer de sig för att göra?
Varför tror du att Robert hjälper Lily trots att han är ledsen för sin pappa?

Kapitel 17
•
•
•
•
•

Hur lyckas de ﬂy från skeppet som anfaller?
Varför får de inte stiga för högt?
Hur lyckas de laga gasreglaget?
Varför följer inte Anna med till professor Silverﬁsk?
Varför känner Lily igen sig?

Kapitel 18
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur reagerar professor Silverﬁsk när de kommer?
Varför får inte Malkin följa med in?
Varför tycker Robert att det känns konstigt i huset?
Vad får de reda på om evighetsmaskinen?
Varför ville inte Johns pappa ge kugghjärtat till professorn?
Hur lyckas de öppna skrinet? Vad ﬁnns inuti?
Hur reagerar professorn när han får se vad som är i skrinet?
Blev du förvånad när han reagerade så? Varför/varför inte?

Kapitel 15

Kapitel 19

•
•
•
•

• Vad hade hänt med Lilys pappa?
• Hur lyckas Lily och Robert ﬂy?
• Vad upptäcker de har hänt med fru Rost och de andra mekaninerna?

Vad är en färdskrivare och varför vill de hitta den?
Vem är Anna Quinn?
Varför är hon vid platsen där Lilys pappas skepp kraschat?
Hur kan hon hjälpa Lily och Robert?
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Kapitel 20

Kapitel 26

• Hur går det till när Lily blir skjuten?
• Var är kugghjärtat?
• Vad händer med Robert?

•
•
•
•
•

Kapitel 21

Vad skriver Anna om vad som hänt i Big Ben?
Varför berättar hon inte sanningen?
Varför hade Lilys pappa gett henne kugghjärtat?
Vad ska Robert göra nu?
Hur tror du det känns för Lily att ha kugghjärtat i kroppen?

• Vad har Malkin fått i uppdrag att göra?

Kapitel 22
• Vad gör Robert och de andra för att försöka rädda Lily?
• Hur ska Robert och Malkin ta sig över till Vidundret?

Kapitel 23
•
•
•
•

Vad tänker professor Silverﬁsk göra?
Vad är det som får Lily att kämpa?
Varför hade Lilys pappa inte velat ge professorn hjärtat?
Vilka olika saker har professorn gjort för att få hjärtat?

Kapitel 24
•
•
•
•
•

Varför försöker Robert ha av roderkabeln?
Vad händer när han lyckas?
Vad är Big Ben?
Vad händer med Roach och Mould?
Hur går det för Robert och Malkin?

Kapitel 25
• Var hinner Robert och de andra ifatt professorn?
• Hur får Robert hjälp av sin pappa för att besegra professorn?
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Efter läsning
Här ﬁnns mer övergripande frågor att diskutera tillsammans.
• Vad är det för skillnad på en mekanin och en mekanimal?
• Hur fungerar de?
• Varför tror du att det står att deras hjärtan tickar och inte slår? Finns
det ﬂer liknande ord som används i boken?
• Utspelar sig boken i nutid eller dåtid? Varför tror du det?
• När började du förstå att professor Silverﬁsk inte var att lita på?
• Hur skulle du beskriva Lily?
• Hur skulle du beskriva Robert?
• Vad tror du Roberts pappa menade med att ”Ingen besegrar sin rädsla
med lätthet.”?
• Finns det något du är rädd för?
• Vad kan man göra när man är rädd för något?

Skrivuppgift
Vad skulle du vilja ha för mekanimal? Varför? Vad skulle den kunna göra?
Rita skriv och berätta.

Läs mer
• Vad är en zeppelinare? Läs och ta reda på mer.
• Var ligger Big Ben? Stämmer beskrivningen i boken? Läs och ta reda på mer.
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