ELIN SÄFSTRÖM

De magiska stavarna
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
De magiska stavarna handlar om Ellen som är adopterad eftersom hennes föräldrar dog i en
bilolycka då hon var tre år gammal. Nu bor hon hos Helena, som är hennes adoptivmamma.
En dag ringer det på dörren och en okänd kvinna står utanför. Hon heter Beata och berättar
att Ellen måste följa med henne. Beata berättar för Ellen att de båda är ljushäxor. Ljushäxor
skyddar allt det goda i världen och eftersom Ellen är den enda som kan hantera den magiska
ljusstaven måste hon hjälpa till att ta den från mörkerhäxornas ledare Gabriel.

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)
• 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, såväl
med som utan digitala verktyg. (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)
• Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika
mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (SV åk 7–9)
• Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt
dialoger. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Tala och samtala i olika sammanhang.
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Skriva texter för olika syften och mottagare.
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DISKUTERA
Familj
• Ellen bor med sin adoptivmamma Helena. Hur har hennes liv varit?
• Hur förändras det när hon träffar Beata?

Magiska krafter
• Hur tror ni att det känns för Ellen att få veta att hon är en ljushäxa?
• Vilka av hennes krafter är mest speciella, tycker ni?
• Vilka magiska krafter skulle ni vilja ha?

Vad händer sedan?
• Vad kommer att hända med Ellen?
• Hur ska hon kunna styra de andra häxorna?
• Vad tror ni blir hennes svåraste uppgift?

Fantasydrag
• De magiska stavarna är en fantasybok. Vilka karaktärer och händelser i boken
är typiska för genren?
• Vad får vi veta om den magiska värld som Elin Säfström har skapat?
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vem bor Ellen med?
Ellen bor med sin adoptivmamma Helena.

2. Vad sänds på tv?

Den nya statsministern presenterar sin regering.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför grälar Ellens mamma med kvinnan som ringer på dörren?

Kvinnan vill ta med Ellen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Varför tror du att Ellen följer med Beata utan att protestera?

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Vad heter kyrkan som Beata tar med Ellen till?

Storkyrkan.
6. Vad berättar Beata för Ellen?

Hon berättar att både hon och Ellen är ljushäxor.
7.

Varför har hennes mamma inte berättat det?

Hon fick inte berätta det.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Hur märks det att Beata har magiska krafter?

Hon öppnar grindar och dörrar med tecken och hon kan skapa eld med händerna.
9. Hur känns det för Ellen att få veta att hon är en ljushäxa?

Hon tycker att det är vansinnigt, men tror ändå på det.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Varför känner sig Ellen sviken av sin mamma?

Eget svar.

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vem finns i affären som Beata tar med Ellen till?

Där finns en vithårig tant som heter Rakel.
12. Vad betyder det att Ellen är Den Utvalda?

Det betyder att hon är ledare för alla ljushäxor.
13. Vilka är mörkerhäxorna?

De är ljushäxornas fiender som står för mörker och allt ont i världen.
14. Vem är Gabriel?

Han är mörkerhäxornas ledare.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
15. Vilka är de två magiska stavarna och vad symboliserar de?

Ljusstaven är en stav som ger ljushäxorna kraft, medan mörkerstaven ger mörkerhäxorna
kraft.
16. Vad har egentligen hänt med ljusstaven?

Gabriel har lyckats få ut den ur stenen trots att det inte ska gå.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Vad innebär det för Ellen att vara Den Utvalda?

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vem är Den Blinda?

Hon är ett orakel, dvs. en person som kan se det andra inte ser.
19. Vilka ledtrådar ger Den Blinda om Gabriel?

Hon säger han tillhör en av 23 och finns där makten finns.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
20. Vilken relation har Beata och Den Blinda?

Den blinda är hennes mor.
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21. Varför blir Beata inte nöjd med informationen de får?

Hon vill ha mer information, men Den Blinda kan inte se ljusstaven.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Vad tycker du om Beata?

Eget svar.

Kapitel 5
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Vad står det under statsministerns bild?

För ett nytt Sverige.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
24. Varför ser Beata på Ellen som om hon var galen?

Ellen har inte förstått att hon inte kan åka hem.
25. Vad är det som stoppar Ellen?

En kraft som får henne att tappa kontrollen över sina ben. Troligen ligger Beata bakom det.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Hur känner Ellen inför sitt nya liv?

Eget svar.

Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Vad får Ellen veta om Beata?

Hon får veta att Beata är hennes riktiga mamma.
28. Vad kommer Ellen på om Gabriel och regeringen?

Hon kommer på att han kanske ingår i regeringen som består av 23 ministrar.
29. Varför kände Beata och Rakel inte igen Gabriel?

För att mörkerhäxor kan förändra sitt utseende som de vill.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
30. Vem är Beatas syster och vad tycker hon om henne?

Helena, Ellens adoptivmamma, är hennes syster och hon tycker att hon är ganska värdelös
eftersom hon inte är häxa.
31. Varför kan Ellen inte sova?

Hon tänker på sin mamma och är orolig för att hon inte har fått svar på sina sms.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
32. Hur skulle du ha reagerat om du fick samma besked som Ellen?

Eget svar.

Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Vad är Rosenbad?

Rosenbad är huset som regeringen har som arbetsplats.
34. Vad händer när Ellen lägger handen på skåpet?

Mörkerstaven dras till hennes händer.
35. Vem kommer in i rummet?

Statsministern, som är Gabriel, mörkerhäxornas ledare.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
36. Varför lyder vakten Beata?

Hon verkar använda magi och han stänger först av larmet och glömmer det sedan.
37. Hur märks det att Beata och Ellen är häxor?

Beata har makt över människor och Ellen kan öppna skåp med sina händer.

Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. Vad händer med Beata?

Gabriel slänger ut henne genom fönstret, men hon faller inte utan svävar.
39. Varför skadar Ellen inte Gabriel?

Det är staven som vill det, inte hon.
40. Var är ljusstaven?

Gabriel vet inte var den är, ingen verkar veta det.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
41. Vilken kroppsdel är häxornas mest magiska?

Händerna är häxornas mest magiska kroppsdel.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Hur kan Gabriel ha blivit statsminister?

Eget svar.
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Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Vad har Rakel insett?

Hon har insett att stenen med ljusstaven inte alls är trasig. Det var en synvilla.
44. Hur får de ut ljusstaven?

Ellen använder sina händer och drar den till sig.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
45. Varför är det inte farligt för Ellen att röra stavarna?

Hon har inte fyllt 16 ännu.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
46. Varför vill Rakel ha stavarna?

Eget svar.

Kapitel 10
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
47. Varför kan Ellen inte använda stavarna?

Hon är inte stark nog att använda deras kraft.
48. Hur stoppar Beata Rakel?

Hon slår en dödskalle i hennes huvud.
49. Vem bestämmer vad som ska hända med Rakel?

Ellen, eftersom hon är Rådets ledare.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
50. Vad händer när Rakel tar stavarna?

Hon får deras kraft och vill använda dem till att hålla kvar makten.
51. Varför slänger Ellen bort stavarna när hon har använt dem?

Hon tycker inte om hur de styr henne och vill inte skada någon annan.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
52. Varför vill Ellen återvända hem?

Eget svar.
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Kapitel 11
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
53. Hur reagerar Ellens mamma när hon kommer hem igen?

Hon blir jätteglad.
54. Var gömmer Ellen stavarna?

I garderoben.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
55. Hur kan Ellen bestämma över Beata?

Ellen är ledare och därför bestämmer hon.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
56. Hur tror du det går för Ellen?

Eget svar.
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