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Författare: Henrik Einspor

Vad handlar boken om?
Max och hans pappa har fått besök av en rymdvarelse som de kallar Allan Zongo. Allan har störtat med
sitt rymdskepp vid deras gård på landet och kan förvandla sig till vad som helst. Det som är jobbigt för
Max är att han måste hålla det hemligt för alla, även för sin mamma som ligger på sjukhuset och ska
föda barn. Bland annat hamnar ett suddigt foto på Max och Allan i tidningen när de svävar omkring i
luften med Allans graviator.
Bästisen Olle börjar tycka att Max är tråkig eftersom de träffas så sällan numera. Så nu bestämmer sig
Max för att visa upp rymdvarelsen Allan för sin kompis. Men det går inte så bra. Allan har förvandlat
sig till hund och lyckas inte förvandla sig tillbaka till rymdvarelse.
Så Olle tror inte på Max prat om rymdvarelser. Däremot vill han ha en likadan hund som Max har.

Mål

• Eleven får utveckla 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. (Sv åk 4–6)

• Eleven får utveckla strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när
det egna svenska språket inte räcker till. (Sv åk 4–6.)

• Eleven får utveckla sin förmåga att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (Sv åk 4–6)
• Eleven får utveckla ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
(Sv 4–6)

Eleven får träna på

• att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
• att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

– en möjlighet för alla
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Grupparbete/Helklass

Reflektera och samarbeta
Digital bokrecension
Låt eleverna göra en digital bokrecension med hjälp av PowerPoint som sedan redovisas i mindre grupp.
Följande ska ingå:

Ta foto på boken eller rita av framsidan.

Bokens innehåll

• Var och när utspelas handlingen i
boken?

Titel:
Författare:

• Vilka är de viktigaste karaktärerna?
• Vad handlar boken om?
Din åsikt

Skriv ner 10 ord
som beskriver bokens innehåll.

• Vad gillar du med boken?
• Vad gillar du inte med boken?
• Vilken karaktär tycker du bäst om?
Varför?

Utvärdering
Välj ut en bild från boken
som betyder något för dig.
Motivera varför du har valt just den.

• Hur mådde du innan du läste boken?
• Hur mår du efter att ha läst boken?
• Vilka upplevelser har boken/texten gett
dig? Har den väckt känslor och tankar?

– en möjlighet för alla
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Ordbingo
Dela in eleverna i mindre grupper och dela ut var sin bingobricka där nio ord får plats. Låt eleverna
välja ut tolv ord från boken som de skriver på en lista. Eleverna väljer sedan nio av dessa och skriver in
dem i sin bingobricka.
Sedan bestämmer var och en vilka ord de ska beskriva. Beskrivningarna skrivs på lappar som eleverna
viker ihop och lägger i en hög. De turas om att dra en lapp och läser högt beskrivningen på ordet. Om
man har ordet som passar in på beskrivningen stryker man det på sin bingobricka. Den som först får
bingo vinner.
Exempel:
Graviator = en maskin som tar bort tyngdkraften så att man kan flyga.
Rymdhund = Allan har förvandlat sig till denna ras.

Experiment: Tyngdkraften
Allan har en graviator från planeten Zongo som tar bort tyngdkraften.
Dela in eleverna i grupper och låt dem välja ca tio föremål som de ska släppa i luften när de står på en
stol.
Vilket föremål faller först till golvet? Varför? Låt eleverna göra en enkel laborationsrapport.

Laborationsrapport

Resultat:

Metod:

Vi har valt följande föremål:
Teorin:
Detta tror vi kommer att hända:

– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
Sidan 7–21
1. Var är Max mamma?
		 På sjukhuset för att föda Max lillebror.
2. Varför är det inte roligt att hälsa på mamma?
		 Det händer ingenting där. Hon måste ligga helt stilla så att inte bebisen kommer ut för tidigt.
3. Vad jobbar Max pappa med?
		 Han är bonde.
4. På vintern har Max pappa inte så mycket att göra. Vad gör han?
		 Han läser om ufon, stjärnor och planeter.
5. Vad har hänt med Allan Zongos rymdskepp?
		 Det har gått sönder och står nu i en lada. Max pappa försöker laga rymdskeppet.
6. Hur kunde Allan och Max flyga runt på en cykel tio meter upp i luften?
		 Med hjälp av Allans graviator som upphäver tyngdkraften.
7. Vem tog fotot på dem?
		 Mannen som körde snöplog tog fotot med sin mobil.
8. Vad gör byns hundar när de ska gå ut?
		 De ylar som om de är tokiga.
9. Vad pratar alla om i skolan nästa dag?
		 Om rymdskeppet.
10. Vad är ett ljusår?
		 Den tid det tar för en ljusstråle att färdas nästan 400 000 km.
11. Vad heter planeten där Allan bor?
		Zongo.
12. Varför tycker Olle att Max är tråkig?
		 Det var flera veckor sedan de hittade på något efter skolan.
13. Varför vill Max att Olle ska komma hem till honom efter skolan?
		 För att han ska visa Olle något topphemligt.
– en möjlighet för alla
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Sidan 22–35
1. Varför har Max bett Allan att göra om sig till hund?
		 För att han vill berätta allt för Olle innan han får se den riktiga Allan.
2. Olle vill veta hundens ras. Vad säger Max?
		 Han vill säga att det är en rymdras men han säger att det är en blandras.
3. Varför blir Allan plötsligt rädd och glömmer att vara hund?
		 Det hörs ett skott.
4. Vem är det som skjuter?
		 Det är Jönsson som försöker skjuta räven.
5. Vad heter Jönssons hund?
		Killer.
6. Varför sköt Jönsson mot räven?
		 För att räven vill ta Jönssons fasaner som han föder upp.
7. Vad gör Killer på Allan?
		 Han sniffar honom i baken.
8. Varför får Max panik och pekar mot skogen?
		 Allan är på väg att förvandlas tillbaka till rymdvarelse.
9. Varför blir Jönsson arg?
		 För att Killer springer iväg in i skogen.

Sidan 36–57
1.	Max ber Allan att förvandla sig till rymdvarelse så att Olle får veta hemligheten, men inget händer
med Allan. Varför?
		 Han har inga krafter kvar efter att han har förvandlat sig och strålat med fingret så många gånger.
2. Max vill visa Olle rymdskeppet men han kan inte. Varför?
		 Pappa har hängt ett stort hänglås på dörren till ladan.
3. Varför tror Jönsson att det pågår något skumt?
		 För att pappa har låst ladan, vilket han aldrig brukar göra annars.
4. Varför skickar pappa in Max och Allan på Max rum?
		 För att han är arg för att Max tänkte berätta allt för Olle.

– en möjlighet för alla
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5. Var trycker pappa in Allan när han ser Olle och hans pappa ute på gården?
		 I skafferiet.
6. Varför kommer Olle och hans pappa på besök?
		 För att Olle vill ha en likadan hund som Max. Nu ska de lära sig mer om denna hundras.
7. Olles pappa vill se hunden. Vad säger Max pappa?
		 Först säger han att den är ute. Sedan säger han att den är död.
8. Plötsligt hörs ett brak. Vad är det?
		 Det är Allan som har gjort om sig till hund i skafferiet.
9. Varför hämtar Max en bok om hundar i vardagsrummet?
		 För att ta reda på vilken ras Allan var dagen innan.

Sidan 58–67
1. Vad gör Allan när han kommer in i vardagsrummet?
		 Kräks upp ett halvt kex och slukar det sedan igen.
2. Max inser att de måste berätta sanningen. Vad ber han Allan göra?
		 Förvandla sig till rymdvarelse.
3. Vad gör Olles pappa när han ser rymdvarelsen?
		 Sprutar kaffe över hela bordet.
4. Vad säger Olles pappa att de måste göra?
		 Anmäla det till polisen.
5. Hur kan Olles pappa glömma vad han har sett?
		 Allan strålar med sitt finger mot honom så att han glömmer vad han sett.
6. Vad säger Olles pappa att de har tittat på i ladan?
		 På traktorn.
7. Vad finns nu i Olles pappas hjärna?
		 En tom fläck.
8. Varför tycker Max att det känns fint att dela en hemlighet med en kompis?
		 Det gör hans liv lite lättare.
– en möjlighet för alla
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