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En hemlig vän  
Författare: Katarina Genar 
Omslag: Lina Bodén

Här presenteras frågor att reflektera över under 
läsandets gång. 

Efter frågorna följer förslag på skrivövningar.
Börja med att titta på omslaget. Vad tror du 

att det här är för slags bok? Inom vilken genre är 
den skriven? Vad tror du att den handlar om?

Sid 5-23
• Hur skulle du beskriva Henrietta? Hur tror du att hon 
mår?

• Vad får du för bild av herr Wallgren – hur är han som 
person? 

• Hur gör författaren för att få dig som läsare att uppleva 
Henrietta och herr Wallgren på ett visst sätt? 

• Vad tänker du om huset som Henrietta har flyttat in i?

Sid 24-40
• Varför tror du att Henrietta börjar gråta på skolgården? 

• Vad tror du att Henrietta önskar sig? (Det kan vara flera 
saker.) 

• Henrietta ljuger om vad som har hänt i helgen. Varför 
tror du att hon gör det? 

Sid 41-62
• Varför tror du att Henrietta hellre vill göra läxorna hos 
herr Wallgren än hos Ellen? 

• Vad undrar du mest av allt över i boken? Vad hoppas du 
få svar på? 

• Vad tror du att Sven menade när han sa att gungorna var 
farliga? 

Sid 63-78
• Vad får du för tankar om herr Wallgrens berättelse? 

• På vilket sätt känner herr Wallgren, Ellen och Sven skuld 
över att Isabella dog?
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Sid 79-95
• Hur skulle du beskriva Fanny? 

• Varför tror du att Isabella visade sig för just Henrietta? 

• Isabella har inte synts till något mer, varför inte? Vad tror 
du? 

• Hur tror du att det gick för herr Wallgren och Ellen? 

• Hur tror du att det gick för Henrietta och hennes pappa? 

• I början av berättelsen är det mörkt och kallt, i slutet ly-
ser solen över gården och eken är full av små knoppar. Vad 
tror du att författaren vill säga med det? 

• Har du någon gång varit med om något mystiskt? Tror du 
på spöken? 

Skrivövning: 
Skriv och berätta om när Ellen kommer hem 
till herr Wallgren. Vad har de på sig? Hur 
ser det ut i rummet? Spelar herr Wallgren 
piano? Har han tänt en brasa? Vad bjuder 
han på? Hur känner de sig? Vad pratar de 
om? (Skriv en dialog, använd talstreck.) 


