HELENA DAHLGREN

Bleke Karl
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Linnea och hennes kompis Bella tycker om att titta på klipp på Youtube. Bella gillar
läskiga saker. En dag tittar de på ett klipp som visar Bleke Karl, men bara en gång. Att
titta på det tre gånger är livsfarligt. Men det är precis vad Bella gör, och hon försvinner
spårlöst. Linnea tänker att enda sättet att få tillbaka Bella är att få Bleke Karl att ta
henne istället.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att
urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och
sammanhang. (SV åk 7–9)
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och
övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
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LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan
raderna. (SV åk 7–9)
• Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan
uttryckas. (SV åk 7–9)
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik,
dramatik, sagor och myter. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Tala och samtala i olika sammanhang.
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
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FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och diskutera i klassen.
• Beskriv vad ni ser på omslaget.
• Vad tror ni om boken utifrån omslaget?
• Har ni läst någon annan bok av samma författare? Vad var det för bok och vad handlade
den om?
• Vem tror ni att boken passar för?

EFTER LÄSNINGEN
Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen.
• Var boken som du tänkte?
• Tycker du att titeln och omslaget passar ihop med berättelsen? Varför? Varför inte?
• Om du skulle beskriva boken med ett par ord, vad skulle du säga då?
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur beskriver Linnea sitt liv nu?
Som en mardröm.

2. Vad vill Linnea varna läsaren för?

Att se klippet med Bleke Karl.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad menas med att titta över axeln?

Att man är rädd för något.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Vad eller vem tror du att Bleke Karl är?

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Vem var det som gillade att se läskiga klipp?

Linneas bästis Bella.
6. Hur kände sig Linnea från början när de satt och kollade på klipp?

Trygg och varm.
7.

Vad tyckte Bella om de klipp som Linnea valde?

Hon gillade dem och tyckte de var roliga.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Varför sa inte Linnea till Bella att hon fick svårt att sova?

Hon ville inte erkänna att hon blev så rädd.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
9. Brukar du se på klipp på YouTube? Vad gillar du att titta på i så fall?

Eget svar.
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
10. Ge två exempel från texten som visar att Linnea blev rädd.

Hon fick gåshud och stirrade på Bella.
11. Vad menade Bella var anledningen till att killen hamnade på sjukhus?

Han såg klippet tre gånger.
12. Hur beskriver Linnea Bleke Karl?

Som en lång vit skugga utan ansikte.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Varför var det en dålig idé att titta på läskiga klipp just den kvällen?

För att Linneas föräldrar var borta.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
14. Trodde Bella själv på det hon sa om Bleke Karl eller trodde hon att det
var påhitt?

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
15. Varför blev Linnea irriterad?

För att Bella inte fattade att det var trickfilmat.
16. Vad tänkte Linnea om skogen bakom huset?

Att den såg ut som Bleke Karls skog.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
17. Linnea tänkte att Bleke Karl var på skoj, ändå blev hon orolig när Bella gick
hem. Varför?

Hon trodde ändå lite grann att det var på riktigt.
Frågor bortom raderna (Fundera, ta reda på och ge egna svar.)
18. Vad menas med källkritik?

Eget svar.
19. Varför kände Linnea sig inte trygg fast hon hade låst dörren?

Eget svar.
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
20. Var någonstans var Linnea i drömmen?

Hon var i en svart skog.
21. Vad gjorde Linnea i drömmen när hon mötte Bleke Karl?

Hon kunde inte röra sig och inte skrika.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Vad tycker du är det läskigaste med Linneas dröm?

Eget svar.

Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
23. Hur kände sig Linnea på morgonen?

Hon kände sig väldigt trött.
24. Vad fanns kvar i rummet från drömmen?

En rutten lukt.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
25. Vad var det Linnea skulle prata med Bella om nästa dag?

Hon skulle prata om att hon inte vill se fler läskiga klipp, för att hon blir rädd.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Hur brukar du göra om du vaknar av en mardröm? Har du något knep för
att somna om?

Eget svar.

Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
27. Vad var det för konstigt med Bellas röst?

Den lät mörk, hes och skrovlig.
28. Varför såg Bella klippet en gång till?

Hon såg det för att se om det fortfarande var läskigt.
29. Vad tyckte Linnea var bra med Bella.

Hon hade lite speciella intressen, man lärde sig nya saker av henne och hon var kul.
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
30. Varför säger Linnea att Bella var hennes bästa vän?

För att något har hänt henne, hon finns inte längre kvar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
31. Hur tror du Linnea kände sig precis innan hon ringde till Bella? Hur känner hon
sig efteråt?

Eget svar.

Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
32. I texten står det om två saker som inte var likt Bella. Vilka?

Att vara sen och att glömma mobilen.
33. Hur många timmar hade Bella varit borta?

Ungefär två timmar.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
34. Hur förstod Linnea att något hemskt hade hänt?

Bella hade tittat på klippet en gång till, alltså tre gånger.
35. Vad menas med att Linneas blod frös till is?

Hon blev skräckslagen.

Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
36. Varför var det farligt om Bella skulle vara utomhus över natten?

Det skulle bli tjugo minusgrader.
37. Varför sa inte Linnea till polisen att Bleke Karl hade tagit Bella?

För att det skulle låta knasigt.
38. Vad skulle Linnea göra när hon tog upp mobilen?

Hon skulle titta på klippet med Bleke Karl.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
39. Vad menade polisen med sina frågor?

Att Bella hade försvunnit av fri vilja.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
40. Hur gamla tror du att Linnea och Bella är?

Eget svar.

Kapitel 10
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
41. Varför tittade inte Linnea på klippet med Bleke Karl?

Det fanns inte kvar på YouTube.
42. Hur gick det för Bella?

De hittade henne aldrig.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
43. Varför känner sig Linnea ensam? (2 saker)

För att hon förlorat Bella och för att ingen tror på henne om Bleke Karl.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
44. Tycker du att Linnea borde gå till en psykolog? Skulle det hjälpa eller inte?

Eget svar.

Kapitel 11
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
45. Hur tänker Linnea att allt ska sluta?

Att Bleke Karl tar henne i stället för Bella.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
46. Vad menar Linnea med att hennes ansikte alltid är upplyst av skärmen?

Hon letar efter klippet på Bleke Karl.
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