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Lärarhandledning

Goda grannar
Mattias Edvardsson

Om handledningarna:

Till boken Goda grannar finns förutom 
denna handledning en elevhandledning. 
Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på 
egen hand eller tillsammans med andra. Vill man 
kan också hela eller delar av elevhandledningen 
vara grund för ett gemensamt klassarbete med 
boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort 
boken och författaren. Därefter ges förslag på 
hur Goda grannar kan introduceras, ett förslag 
på gemensam läsning och avslutande frågor för 
diskussion eller skrivande. 

Handledningarna är gjorda av Jenny 
Edvardsson, www.jennyedvardsson.se.
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Förmågor

Svenska gymnasiet/komvux gymnasial nivå

 ▶ Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 
samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

 ▶  Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 
olika tider, dels i film och andra medier.

 ▶  Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 
kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 
utgångspunkt i det lästa.

Svenska komvux grundläggande nivå

 ▶ Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 ▶  Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.

 ▶  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Svenska som andraspråk gymnasiet/komvux gymnasial nivå

 ▶ Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation 
och mottagare.

 ▶  Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

 ▶  Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar 
av världen.

Svenska som andraspråk komvux grundläggande nivå

 ▶ Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 ▶  Välja och använda språkliga strategier.

 ▶  Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.

 ▶  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

SFI

 ▶ Att läsa och skriva svenska.

 ▶  Att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.

 ▶  Att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
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Boken

Goda grannar är en psykologisk spänningsroman. Den handlar om två olika familjer 
som bor i samma kvarter i en by i Skåne. Det är Mikael, Bianca och deras två barn samt 
Jacqueline och hennes son. En dag blir Bianca påkörd av en bil och skadas allvarligt. Men 
var det verkligen en olycka? Polisen tvivlar och kanske Mikael också.

Författaren

Mattias Edvardsson är gymnasielärare i svenska och psykologi och författare. Han har 
bland annat skrivit En helt vanlig familj och Goda grannar.

Inför läsningen

Utgå från det Robert Frosts citat som finns på sidan 5:

”Bra staket skapar bra grannar.” 

Låt eleverna fundera över denna mening. Håller de med eller tycker de att Frost har fel? 
Låt dem få fundera enskilt och sedan delge varandra sina tankar.

Presentera därefter boken genom att kort beskriva personerna som handlingen främst 
kretsar kring: Mikael med hustrun Bianca och barnen William och Bella samt den 
ensamstående mamman Jacqueline och hennes son Fabian.

Diskutera därefter titeln och omslaget genom följande frågor:

1. Vilka associationer väcker bild och omslag hos dig? 

2.  Tycker du att titeln och bilden på omslaget stämmer överens med det du redan fått 
höra om boken? 

Låt dem få skriva ner sina svar. När boken är läst kan de återkomma till sina inledande 
tankar. Stämde de överens med bokens handling?
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Under läsningen

Plan för gemensam läsning

Läs gärna boken tillsammans i klassen. Kom överens om till vilka datum ni ska ha läst vissa 
kapitel. Det gör att ni kan stanna upp och kontinuerligt under läsningen diskutera boken. 
Låt eleverna skriva egna loggar kring sådant som de reagerar på under sin läsning. De kan 
exempelvis använda sig av loggen Text & tanke, där text är de meningar, stycken och avsnitt 
som de reagerat på och tanke är de tankar som meningarna, styckena och avsnitten väckte 
hos dem. Utgå exempelvis från ett delat digitalt dokument. Då kan du också följa med i 
elevernas läsning och vad det är som de reagerat på.

Dokumentet kan exempelvis se ut så här (med två elevexempel):

Text Tanke

Här skriver du in citat från boken och de 
sidor som citaten finns på.

Här skriver du in de tankar som citaten 
väcker hos dig. 

Känner du igen dig? 

Blir du arg, ledsen, glad? 

Har du hört talas om något liknande? 

Är det något du inte förstår eller vill veta 
mer om?

Titeln Goda grannar Jag tänker att det är en rätt intressant titel. 
Vem är egentligen en god granne? Den 
frågan får man nog olika svar på beroende 
på vem man frågar. Jag tycker våra 
grannar är bra. Man kan prata med dem 
samtidigt som de håller viss distans. Det 
gillar jag.

Sidan 7 ”Fredag den 13 oktober 2017” Fredagen den 13:e är en otursdag. Man 
förstår direkt att något jobbigt eller hemskt 
ska hända.
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Efter läsningen

Frågor att diskutera eller skriva kring

Här nedan kommer några förslag på olika frågor som kan användas för diskussion eller till 
skrivuppgifter. 

 ▶ Hur bor du? 

Beskriv din bostad med också det område som du bor i.

 ▶ Vem är en god granne? 

Skulle du kalla dig själv ”en god granne”? Vad innebär det att vara en god granne? 

 ▶ Hur är det att läsa en bok med tre jag-personer?

I boken berättas Mikaels, Jacquelines och Fabians historier. De är alla skrivna ur ett 
jag-perspektiv. Hur påverkar det din läsning? Är det bra eller mindre bra att de tre 
karaktärerna är skrivna utifrån ett jag-perspektiv? Hade berättelsen blivit annorlunda om 
endast en av dem hade varit ”jaget” i boken? Förklara hur du tänker.

 ▶ Karaktärer

Vilken av karaktärerna tycker du minst respektive mest om? Är de någon karaktär som du 
allt eftersom ändrar åsikt om? Vilken/vilka och varför? Ge gärna exempel från boken.

 ▶ Relationer

I boken får man följa de familjer som bor i kvarteret. Hur skulle du vilja beskriva deras 
relation till varandra? Är någon relation bra/mindre bra?

 ▶ Orten Köpinge

Vad får du veta om denna ord? Känner du igen dig? Skulle du vilja bo där? Motivera ditt 
svar.

 ▶ Att vara förälder

Hur ser du på Jacquelines föräldraskap? Är hon en bra mamma? 

 ▶ Hemligheter

I boken är det flera av karaktärerna som bär på hemligheter. Vad är det för hemligheter? 
Påverkar dessa hemligheter deras relation till övriga karaktärer i boken?

 ▶ Utanförskap

Romanen skildrar bland annat utanförskap. Man ser det exempelvis i skildringen av 
Fabian. Vad är det som gör att vissa människor blir utanför? Hur påverkas man av att vara 
utanför? Ge exempel från boken men också från din egen samtid.
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Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!

 ▶ Spänningsroman

Goda grannar är en spänningsroman. Hur tycker du att författaren bygger upp spänningen i 
romanen? Ge gärna exempel från boken.

 ▶ Slutet

Hur tolkar du slutet? Vad är det egentligen som händer? Är det ett bra slut eller skulle du vilja 
att boken slutade på ett annat sätt? Förklara hur du tänker.

 ▶ Omdöme

Vad tyckte du om boken? Sätt ett betyg mellan 1 och 5, där 1 är kass och 5 är toppen. Vilket 
betyg får boken? Vad är det som gör att du just sätter detta betyg? Motivera och ge exempel.



Elevhandledning

Goda grannar
Mattias Edvardsson
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Boken

Goda grannar är en psykologisk spänningsroman. Den handlar om två olika 
familjer som bor i samma kvarter i en ort i Skåne. Det är Mikael, Bianca och deras 
två barn samt Jacqueline och hennes son. En dag blir Bianca påkörd av en bil 
och skadas allvarligt. Men var det verkligen en olycka? Polisen tvivlar och kanske 
hennes man Mikael också.

Författaren

Mattias Edvardsson är gymnasielärare i svenska och psykologi och författare. Han 
har bland annat skrivit En helt vanlig familj och Goda grannar.

Textfrågor

Till denna bok finns det frågor till bokens första kapitel. Läs igenom frågorna som 
tillhör kapitlet innan du börjar läsa. Vissa svar kommer du att hitta direkt i texten. 
Andra svar hittar du mellan raderna. Du måste alltså dra egna slutsatser utifrån 
det du läst. Det finns också några frågor där du ska skriva vad du själv tycker.
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Efter olyckan. Fredagen den 13 oktober 2017 Mikael (sida 7-11)

1. Fredagen den 13:e brukar man säga är en otursdag. Varför det?

2.  Vem är det som är skadad?

3.  Vem är det som kört på cyklisten?

4.  Hur tror du att det är med Bianca? Kommer hon att klara sig?

Jacqueline (sida 12-16)

1. Vad får du veta om Fabian?

2.  Polisen ber Jacqueline om ett utandningsprov. Vad betyder det?

Före olyckan. Sommaren 2015 Mikael (sida 17-24)

1. Vad tycker Mikael om Jacqueline?

2.  Vilka är grannarna som bor i området? Skriv ner det som du fått reda på om
dem.

Jacqueline (sida 25-27)

1. I förra kapitlet fick vi reda på vilka åsikter Åke och Gun-Britt hade om grannarna.
I detta kapitel berättar alla grannar kort om sig själva. Vad får du nu veta om
dem?

Mikael (sida 28-30)

1. Fabian klipper sönder en jacka. Vad tror du det är som har hänt? Vad är det som
gör att Fabian klipper sönder en jacka?

2.  Varför vill inte Fabian att Mikael ringer hans mamma?
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Omslagsanalys

I denna uppgift ska du analysera bokens omslagsbild. Du ska göra det i tre steg 
och till varje steg finns ett antal frågor som du kan ha som stöd när du analyserar 
omslaget. De tre stegen är:

1.  Denotation: Vad ser du på bilden?

2.  Konnotation: Hur tolkar du bilden?

3.  Syfte: Vad har bilden för syfte?

1. Vad ser du på bilden?

 ▶ Vad är det för typ av bild (målning, fotografi, teckning)?

 ▶ Vad föreställer den?

 ▶ Vad händer i bilden?

 ▶ Vad är det för miljö som avbildas?

 ▶ Vilket väder är det och i vilken årstid är bilden tagen?

 ▶ Undersök färger, ljus och vinklar.

2. Hur tolkar du bilden?

 ▶ Låtsas att du går in i bilden och står mitt i den. 

 ▶ Hur känns stämningen i bilden? 

 ▶ Vad ser du på bilden? 

 ▶ Vad känner du när du tittar på bilden? 

 ▶ Vad hör du? 

3. Vad har bilden för syfte?

 ▶ Vad vill förlaget/författaren uppnå med bilden? Vill de exempelvis propagera 
eller underhålla?



Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

 Grammatikuppgift

I denna uppgift ska du få arbeta med ordklasser. Ordklasserna du får utgå ifrån är:

 ▶ substantiv

 ▶  verb

 ▶  adjektiv

 ▶  adverb

 ▶  pronomen

 ▶  prepositioner

 ▶  konjunktioner

 ▶  subjunktioner

Läs igenom avsnittet nedan och skriv upp vilken ordklass de understrukna orden 
tillhör. Avsnittet är hämtat från boken Goda grannar, sidan 7.

Jag öppnar dörren och går ut på skolgården.  Då hör jag något som tjuter.  Det är 
sirener från en ambulans.

– Trevlig helg, säger några elever.

Jag vinkar åt dem. Börjar cykla hemåt.

Luften är sval och frisk. Så skönt att det är helg. Jag längtar efter att vara med min 
familj och ta det lugnt.

Nu hör jag sirenerna ännu starkare. Men här kör inga bilar. Här finns bara gräs, 
buskar, träd, blommor och cykelvägar. Det var en anledning till att vi flyttade hit till 
Köpinge. Här kan barnen cykla till kompisar utan att möta några bilar.


