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Författare: Henrik Einspor

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Max som har en rymdvarelse, som heter Allan, boende hemma hos sig. Max fyller
år och får ett jaktplan i present. Han går ut för att flyga med planet. Plötsligt kommer en flygödla
från urtiden emot hans plan. Det är Allan Zongo som har förvandlat sig. Just då kommer fröken Ulla
cyklande och grannen Jönsson kommer ut med sitt gevär. Hur ska det gå för Allan?

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. (FY åk 4-6)
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap,
		 både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4-6)
• Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 		
		 språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 4-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i
		 naturen och i samhället.
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter, för olika syften.

– en möjlighet för alla
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Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder. (NO åk 1-6)
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)
• Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden och handlingslistor.
		 (SV åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Tala och samtala i olika sammanhang.
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Skriva texter för olika syften och mottagare.
• Jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen.

– en möjlighet för alla
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Boksamtal
Fyra grundfrågor:
1. Vad gillar du med boken? (Händelser, personer, ord, tankar...)
2. Vad gillar du inte i/med boken?
3. Är det något som du tycker är ovanligt, konstigt, inte förstår, undrar över eller som du inte har sett i
andra böcker?
4. Kan du hitta några mönster som kommer tillbaka flera gånger? Kopplingar mellan olika saker, till
andra texter eller till verkligheten?

Ordmoln
Gör ett ordmoln med eleverna. Använd ord från boken, som nyckelord. Det finns många tjänster att
använda sig av på nätet. Tex: worldle.net

En rymdvarelses dagbok
Eleverna få veta att Allan Zongo har fått i uppdrag att berätta hur jorden ser ut och hur människorna
som lever där ser ut. Eleverna låtsas att de är Allan Zongo. De ska nu skriva dagbok och svara på de
journalistiska frågorna nedan.
• Vad?
• Vem?
• Var?
• När?
• Hur?
• Varför?

– en möjlighet för alla
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Hjälp Allan hitta hem
Låtsas att Allans Zongo har tappat minnet och har svårt att hitta hem. Eleverna ska nu kartlägga
rymden så att han kan hitta hem till sin planet. Titta och prata, tillsammans med eleverna, om
Vintergatan.
Låt sedan eleverna rita en egen galax och peka ut var Allans planet ligger. De ska sedan göra en
instruerande text om hur Allan ska åka, för att hitta sin planet.
Låt dem rita upp sin galax med hjälp av tuschpennor och kaffefilter, som de sedan klipper ut till
planeter, och klistrar på ett svart papper. De kan sedan pricka in Allans färdväg, innan de skriver den
instruerande texten.
Hur man ritar på kaffefilter:
1. Rita med vattenlösliga tuschpennor på kaffefilter.
2. Doppa försiktigt kanten av filtret i vatten, så det börjar suga åt sig. Då ser man hur tuschfärgerna
sakta blandas. Låt torka.

Ord och uttryck som kan behöva förklaras i texten:
andra världskriget

snäv

varsel

dregla

dinosaurie

pilot

återkomst

äng

kamouflage

pukor och basuner

gröna fingrar

glo

järtecken

hök

osynlig kraft

urtiden

hagel

boknörd

jaktplan

meteor

gevär

– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
God morgon
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem kommer och sjunger för Max, på hans födelsedag?
De som sjunger för honom är hans mamma, pappa lillebror och Allan Zongo.
2. Allan sjöng fel. Vad sjöng Allan som var fel?
Allan sjöng fylledag istället för födelsedag.
3. Hur vet Max att Allan redan har tjuvstartat med de nybakta bullarna?
Max kan se det, för att Allan har smulor runt hela munnen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför myser Max?
Max myser för att han fyller år och familjen kommer in och sjunger för honom.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Vad tror du att Allan håller på att förvandla sig till när mamma ser hotfullt på honom?
Eget svar
Bullar
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad får Max i födelsedagspresent?
Max får nyttiga grejor som strumpor, men han får även ett radiostyrt flygplan.
2. Varför tycker Max att han kan komma för sent till skolan?
Max tycker att han kan komma för sent för att han fyller år.
3. Hur många elever är det i Max klass?
I Max klass är de 22 elever.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Är flygplanet som Max får, en ny modell eller gammal modell?
Flygplanet är en gammal modell, från andra världskriget.
– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Tycker du att det är ok att komma för sent till skolan när man fyller år? Motivera ditt svar.
Eget svar
Tecken
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. När på dagen firar de Max?
De firar Max efter lunchen.
2. Varför vill eleverna i klassen inte höra på Ulla?
De är trötta på att höra Ullas berättelser ur Bibeln.
3. Vad såg Ulla på himlen i vintras?
Ulla såg ett ufo i vintras.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför kan Max inte ha fest?
Han har Allan hemma.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Tycker du att Ulla gör rätt, som ger med sig, när eleverna tjatar om att hon inte ska läsa om Jesus?
Eget svar
6. Vad heter den religion där Bibeln är den heliga boken?
Religionen heter kristendomen.

– en möjlighet för alla
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Boknörd
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad har Max många böcker om?
Max har många böcker om djur från urtiden.
2. Varför tycker mamma att det är bra att Allan har lekt med Max ödlor hela dagen?
Mamma tycker att det är bra, för då vet hon att Allan inte hittar på något dumt.
3. Vad vill Allan förvandla sig till?
Allan vill förvandla sig till en T-Rex.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Varför tror du att mamma tycker att det är bäst om Allan stannar inne?
Eget svar
Flyga högt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad ska Max pappa odla på marken som de hyr av Jönsson?
Han ska odla majs på marken.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
2. Varför har Max pappa en skruvmejsel i handen?
Han har en skruvmejsel för att han håller på att mecka med rymdskeppet.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
3. Max tycker att det är bra att Jönsson inte syns till. Varför det, tro du?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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Flygödla
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad har Allan förvandlat sig till?
Allan har förvandlat sig till en flygödla.
2. Varför ser inte pappa planets snygga landning?
Han ser inte landningen för att han tittar efter ödlan uppe i luften.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför blir mamma vansinnig?
Mamma blir vansinnig för att Allan förvandlat sig till en ödla och flyger uppe i luften.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Hur tror du att tanten reagerar när hon ser flygödlan?
Eget svar
På låg höjd
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad tror Max att Ulla är ute och letar efter?
Max tror att hon är ute och letar efter tecken.
2. Var tror Max att Allan är, när han ser honom i luften?
Max tror att Allan är inne och läser i hans böcker.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad tror du pappa menar när han säger: ”Hopplösa rymdvarelse”?
Eget svar
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Vad tror du att Ulla tänker, och känner, efter att hon har blivit jagad av flygödlan?
Eget svar
Fara hotar		
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem skjuter på Allan?
Jönsson skjuter på Allan.
2. Beskriv hur Allan Zongo ser ut när han är sig själv?
Exempel på hur man kan beskriva Allan: Allan har ett stort huvud och en liten smal kropp, han har stora
blåa ögon, han har fyra stora tänder, han är silverfärgad…
3. Var gömmer de Allan när Jönsson kommer?
De gömmer Allan i Lukas vagn.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad är det för mörkt som rinner mellan Allans fingrar?
Det är Allans blod.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Vad skulle du ha svarat Jönsson, när han undrar om han fick den?
Eget svar

– en möjlighet för alla

www.nyponforlag.se

Allan Zongo
lever farligt

SIDAN

Facit elevmaterial

10

Skott i vingen		
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad är det Max pappa gör, som gör att Max blir ännu mer ledsen?
Max pappa stampar på Max flygplan.
2. Vad är en hök för sorts djur?
En hök är en sorts fågel.
3. Varför får Max en extra sedel av Jönsson?
Max får en extra sedel för att det är hans födelsedag.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför blir Jönsson röd i ansiktet?
Jönsson blir röd i ansiktet för att Max pappa skrattar åt att Jönssons fru kallar honom ”lilla gubben”.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Vad tror du att Max flygplan kostar?
Eget svar
6. Hur tror du att Jönsson reagerar när han hör Allan i barnvagnen?
Eget svar
Ett rejält barn
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad säger Allan till Jönsson?
Allan säger: ”Inte gulle-gulla i Allans öga”.
2. Vad säger mamma till Jönsson, att de måste hem och göra?
Hon säger att de ska hem och rulla köttbullar.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför kan man förstå att Jönsson ser fundersam ut, när Max och hans föräldrar skyndar sig hem 		
med barnvagnen?
Jönsson tycker att det är lite konstigt att Lukas redan kan prata och att han är så stark.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. När tror du att det är vanligt att ett barn börjar prata?
Eget svar
Nytt tecken
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför ska de vara glada för att Jönsson ser dåligt?
Han ser inte att det inte är Lukas som ligger i vagnen.
2. Hur läker Allans sår?
Allans sår läker av sig självt.
3. Vad tror Ulla att Allan är, när han flyger över henne och är förvandlad till en ödla?
Ulla tror att det är Herrens ängel som svävar över henne.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vem är Ulla? (Ulla är Max fröken i skolan.)
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Hur gammal tror du att Allan är?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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Halleluja
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur välter Allan ner Max blomma?
Allan viftar till blomman med sin svans, när han är förvandlad till en dinosaurie.
2. Vad kan Allan göra med sitt finger?
Allan kan trolla med sitt finger.
3. Vad vill pappa att Allan ska göra med sitt finger?
Pappa vill att Allan ska göra så att majsen växer snabbare. Då kan de så åkern flera gånger.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför heter detta kapitel Halleluja?
Allan kan få saker att växa snabbt, med hjälp av sitt magiska finger. Det är lite som trolleri.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Vad skulle folk börja undra om de kan få majsen att växa snabbare, tror du?
Eget svar
6. Vad menas med att ha gröna fingrar?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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Ordgömma
Leta upp följande sex ord från boken i ordgömman nedan:
Ulla, hök, köttbullar, trolla, Jönsson, majs

A

B

I

B

J

O

B

Ö

B

B

L

H

L

J

Ö

N

S

S

O

N

K

Ö

T

T

B

U

L

L

A

R

E

K

J

M

A

J

S

A

J

S

T

R

O

L

L

A

O

L

S

P
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