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Författare: Henrik Einspor

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Max. Han har en rymdvarelse, som heter Allan, boende hemma hos sig. Mamma
har kommit hem från sjukhuset med en liten bror till Max. Han heter Lukas. Många vill komma och
träffa lillebror. Då måste Allan gömma sig i sitt rymdskepp i ladan. Jönsson misstänker att det händer
mystiska saker. Han kommer och snokar när hans fru tittar på lillebror. Det blir påsk och Max berättar
att pappa brukar klä ut sig till påskhare. Allan verkar mycket intresserad. På påskafton är Allan borta.
Utanför dörren står en svettig Jönsson och säger att det hoppar en monster-hare i deras trädgård...

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och
		 innehåll. (Sv åk 1-3)
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 		
		 språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. (Sv åk 1-3)
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och
		 stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. (Fy åk 1-3)

Eleverna tränar på följande förmågor:
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
• Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband.
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Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt
grundsärskolans Lgrs 11:
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (Sv åk 1-6)
• Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder. (No åk 1-6)

Eleverna tränar på följande förmågor:
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen.

Boksamtal
4 grundfrågor:
1. Vad gillade du med boken? (Händelser, personer, ord, tankar...)
2. Vad gillade du inte med boken?
3. Vad det något som du tyckte var ovanligt, konstigt eller inte förstod?
4. Kan du hitta några mönster som kommer tillbaka flera gånger? Finns det kopplingar mellan olika 		
saker, till andra texter eller kanske till verkligheten?

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

– en möjlighet för alla

www.nyponforlag.se

Allan Zongo
–vildare än vanligt

SIDAN

Lärarmaterial

3

Allan Zongos planet
Hur ser Allan Zongos planet ut?
Låt eleverna få fantisera om att de följer med Allan Zongo på en rymdresa till hans planet. De skriver en
berättelse som de sedan läser upp för klassen. Ge dem tips på vad som kan finnas med i deras berättelse.
Exempelvis:
• Berätta hur landningen gick.
• Rita en bild som visar hur det ser ut där du har landat.
• Berätta om hur det ser ut på Allans planet.
• Berätta om vad Allans kompisar gör när de träffar dig. Vad händer?
• Rita en bild på den/de du möter. Eller på det ni råkar ut för.

Bilder av Tellus från rymden
Prata om hur vår planet ser ut. Visa en jordglob. Låt sedan eleverna fundera över: Hur ser vår planet ut
från rymden? Låt dem måla en bild av jorden. Sedan kan de klippa ut den och limma fast den på ett
svart papper.

Våra stjärnbilder
Berätta att Max har varit ute och åkt i rymden med Allan Zongo. De åkte i Allans rymdskepp. Där
tittade Max ut på stjärnorna och upptäckte att de såg ut som bilder. Fråga eleverna om de också har
sett det. Har de hört talas om att bilderna har olika namn? Vet eleverna vad de heter? Låt eleverna ta
reda på olika stjärnbilders namn. Därefter ritar de stjärnbilderna på ett svart papper. Där klistrar de på
guldstjärnor som de sedan drar streck emellan.
På ungafakta.se finns mycket bra fakta om stjärnor. Du kan hitta stjärnbilder och berättelser om dessa.
Tips på var man kan hitta mer material om rymden:
http://www.rymdstyrelsen.se/sv/Mediebank/Undervisning/Utbildningsmaterial/
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Träna på att skriva dialoger
Låt eleverna träna på att skriva dialoger. De kan skriva om mötet mellan dem och någon från Allan
Zongos planet. Gå igenom med eleverna hur de skriver dialoger. Låt dem sedan skriva korta dialogrutor.
–		 Hej, vad heter du?
–		 Jag heter Max. Vad heter du?
–		 Jag heter Algot. Vilken planet kommer du ifrån?
–		 Jag kommer från Tellus. Vill du vara kompis med mig?
–		 Ja, det vill jag gärna!
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Läsförståelse
En bebis, en mamma och en alien
1. Varför är Allan kvar hemma hos Max och hans familj?
		 Pappa kan inte laga motorn på Allans rymdskepp.
2. Max är stolt över sin mamma. Varför?
Hon är inte hysterisk över att de har en rymdvarelse hemma hos sig.
3. Vilken årstid är det?
		 Det är vår.
4. Varför tror du att Ulla har blivit konstig?
		 Eget svar
Jönsson på besök
1. Varför kommer många på besök hem till Max?
		 De vill se bebisen.
2. Varför tror Max att Jönsson kommer på besök?
		 Han vill snoka.
3. Jönssons hund Killer vill inte gå ut. Varför?
		 Han är rädd för Allan.
4. Max pappa säger, att om NASA behöver en mekaniker, så kan de ringa honom.
		 Varför tror du att Max pappa säger så?
		 Eget svar
5. Leta upp orden bössa och snoka i kapitlet. Förklara vad orden betyder:
		 Eget svar
Konstig i skallen
1. Varför ger inte Ulla läxor till barnen längre?
Hon säger att jorden snart ska gå under. De ska passa på att njuta av våren.
2. Vilken bok läser Ulla ur, nästan hela tiden?
		 Bibeln
3. Varför ska några tjejer i klassen skriva ett brev till Ulla?
		 De vill ha vanliga lektioner.
4. Vet du vad Bibeln är?
		 Eget svar
– en möjlighet för alla
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Jesus i svart-vitt
1. Varför ska Allan förvandla sig till Jesus?
För att Ulla ska tro att han är Jesus på riktigt. Han ska tala om för Ulla att hon har fel.
		 Jorden ska inte gå under.
2. Allan har förvandlat sig till en svart-vit Jesus. Kan du gissa varför?
Bilden i Bibeln, som Max visade honom, var svart och vit.
3. Vad tror du att Allan menar med att Ulla har knäck i tankemössan?
		 Eget svar
4. Allan säger att han ska vara tyst som en sork. Vad är en sork?
		 Eget svar
Gå på vatten
1. Varför tar de håvar och burkar med sig ner till ån?
		 De ska se om det har kommit grodyngel.
2. Vem är vår frälsare, enligt Ulla?
		 Jesus
3. Vems frågor är dumma, tycker Ulla?
Einars frågor.
4. Varför tror du att vattnet är helt svart när de kommer ner till ån?
		 Eget svar
Kokoskakor
1. Vem är Lukas?
Max lillebror.
2. Varför är Max mamma sur?
För att Allan förvandlat sig till Jesus.
3. Vilken sorts kaka är den bästa Max vet?
		 Kokoskaka
4. Varför tycker inte pappa att Allan ska ta med sig några kakor till Zongo?
		 Då kan alla rymdvarelser komma för att få mammas kakor.
5. Mamma säger att Allan är en gris när han rapar. Det säger hon inte om Lukas när han rapar. 		
		 Varför inte det, tror du?
Eget svar
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Påsk
1. Vad kommer påskharen med?
		 Ägg
2. Varför blir Max röd i ansiktet när han pratar om deras påsktradition?
		 Han tycker att det är lite pinsamt. Han tycker att han är för stor för att leta efter ägg.
Haren
1. Vilket djur brukar Jönsson jaga?
		 Räv
2. Varför ringer Jönsson på deras dörr tidigt på morgonen?
		 Han har sett en monster-hare i Max trädgård.
3. Hur ser haren ut som hoppar på deras gräsmatta?
		 Den har brun päls och långa öron.
4. Vad gör Allan med Jönsson?
		 Han förvandlar honom till en staty.
Hård som sten
1. Varför drar Max Allan i öronen?
		 För att han ska förvandla tillbaka Jönsson med en gång.
2. Vad vill Allan att Max ska göra innan han gör Jönsson levande igen?
		 Han vill att Max ska leta efter ägg.
Skottkärra
1. Varför vill de ta in Jönsson i hönshuset?
		 Mamma skulle bli tokig om hon fick se honom.
2. Det finns inga höns i hönshuset. Varför det?
		 Räven tog alla hönsen i höstas.
3. Var tror pappa att Jönsson är (säger han, i alla fall)?
		 I skogen.
4. Vad gör Killer på statyn?
		 Han kissar.
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Ett skott
1. Vem tror du att Allan kallar för Kalla Nosen?
		 Jönssons hund Killer.
2. Vad gjorde Max nästan döv?
		 Ett skott som gick av när Jönsson föll baklänges.
3. Varför tror du att Jönssons ena ben är blött?
		 Eget svar
4. Hur blev pappa glad igen?
		 Han blev glad när Max och han gick på äggjakt.

Ordgömma
Leta upp följande 7 ord från boken i ordgömman nedan:
alien, Bibel, Jesus, bössa, snoka, lillebror, Lukas
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