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Om handledningarna:

Till boken Jul i krinolin 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  
Jul i krinolin kan introduceras, förslag på 
gemensam läsning och en avslutande 
diskussionsuppgift.

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

Året är 1870 och det är juletid i Sverige. Lovisa Lind arbetar som karamellkokerska och 
sparar pengar för att resa till Amerika. Hon vill fly sina mörka minnen och börja ett nytt liv. 
Baron Valdemar von Drever ska ha en storslagen vinterbal på sitt gods Mollberga. Innan 
Lovisa reser ska hon göra konfekten till balen. Valdemar vill också fly från sitt förflutna. Han 
dras till Lovisa och hon till honom, fast kärleken verkar omöjlig.

Kaminerna är varma, pepparkakorna doftar och chokladen kokar. Men husets korridorer är 
mörka och spöken viskar om sorg och hemligheter. Valdemar och Lovisa dras in i mysterier 
och förälskelse. Kan de någonsin få varandra?

Författaren

Amanda Hellberg växte upp i Varnhem men bor sedan länge i Oxford med sin familj. Hon 
debuterade som författare med skräckromanen Styggelsen, som nominerades till Borås 
Tidnings debutantpris 2009. Sedan dess har hon skrivit flera hyllade romaner, noveller och 
barn- och ungdomsböcker och är även verksam som konstnär och illustratör. Hennes första 
julromance Jul i krinolin blev väldigt älskad, och liksom den är uppföljaren Jul i rubinrött  
en historisk kärleksroman.

Inför läsningen

Romanen Jul i krinolin utspelar sig i en svensk dåtid. Inled med att sätta in romanen i 
en historisk kontext. Visa bilder från Sverige år 1870. Det kan vara fotografier på kläder, 
människor och miljöer. Diskutera också dåtidens yrken och hur man såg på mannen 
respektive kvinnan. Ta exempelvis hjälp av statistik från SCB, www.scb.se/hitta-statistik/
aldre-statistik/innehall/bidrag-till-sveriges-officiella-statistik/Befolkning-1851-1910/ 
och betänkandet Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993 https://data.kb.se/
datasets/2015/02/sou/1994/1994_38%28librisid_17210069%29.pdf.

Diskutera därefter bokens titel. Vad betyder ordet krinolin? Låt också eleverna undersöka 
omslagsbilden. Vilka tankar om handlingen får de utifrån den?

Läs sedan första kapitlet högt. 
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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!

Under läsningen

Låt eleverna under läsningen få fundera över:

1. hur Sverige år 1870-talet beskrivs. Vad får de veta om denna tid?

2.  hur Lovisa skildras. Vad får de veta om henne och hennes möjligheter i det dåtida Sverige?

3.  Hur Valdemar skildras. Vad får de veta om honom och hans möjligheter i det dåtida
Sverige?

De kan föra anteckningar (se förslag på mall sist i handledningen) under läsningen. 
Anteckningarna kan ligga till grund för samtal i smågrupper.

Efter läsningen

Diskussionsuppgift

I denna uppgift får eleverna fundera över den värld, de människor och de förhållanden som 
existerade i Sverige under 1870-talet. Låt diskussionen utgå från följande frågor:

▶  Vilken bild av dåtidens Sverige ger denna roman?

▶  Hur var livet för män och kvinnor under 1870-talet? Vilka är de största skillnaderna 
mellan då och nu?

▶  Har författaren valt att använt en historisk ram för att förmedla kunskap om det som 
gällde förr eller kan handlingen också förmedla kunskap om vår egen samtid?

▶  Vad lär man sig om det förflutna genom att läsa Jul i Krinolin?
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Boken

Året är 1870 och det är juletid i Sverige. Lovisa Lind arbetar som karamellkokerska 
och sparar pengar för att resa till Amerika. Hon vill fly sina mörka minnen och börja 
ett nytt liv. Baron Valdemar von Drever ska ha en storslagen vinterbal på sitt gods 
Mollberga. Innan Lovisa reser ska hon göra konfekten till balen. Valdemar vill också 
fly från sitt förflutna. Han dras till Lovisa och hon till honom, fast kärleken verkar 
omöjlig.

Kaminerna är varma, pepparkakorna doftar och chokladen kokar. Men husets 
korridorer är mörka och spöken viskar om sorg och hemligheter. Valdemar och 
Lovisa dras in i mysterier och förälskelse. Kan de någonsin få varandra?

Författaren

Amanda Hellberg växte upp i Varnhem men bor sedan länge i Oxford med sin 
familj. Hon debuterade som författare med skräckromanen Styggelsen, som 
nominerades till Borås Tidnings debutantpris 2009. Sedan dess har hon skrivit flera 
hyllade romaner, noveller och barn- och ungdomsböcker och är även verksam som 
konstnär och illustratör. Hennes första julromance Jul i krinolin blev väldigt älskad, 
och liksom den är uppföljaren Jul i rubinrött en historisk kärleksroman.
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Textfrågor

Till boken finns frågor till alla kapitel, samlade för tre kapitel åt gången.

Kapitel: Sorgliga minnen, I gottboden, Möte på perrongen

1.  Var ligger Ultuna?

2.  Vad gör en karamellkokerska?

3.  Vad betyder ordet hälta?

4.  Vem är Kajsa?

5.  Vad tror du det är för hemlighet som Lovisa har?

6.  Vilken bild av Amerika är det som Lovisa har?

7.  Det går rykten om baron von Drever. Vad tror du att ryktena säger om honom?

Kapitel: Baron von Drevers öde, Beata bjuder på middag, Den svartklädde 
ryttaren

1.  Baron von Drever får inte ha någon kvinna. Vad beror det på?

2.  Vad är en bal för något?

3.  Hur bor Lovisa?

4.  Vem är Beata?

5.  Vad vill den svartklädde ryttaren?

6.  Vem arbetar den svartklädde ryttaren för?

Kapitel: Ett speciellt uppdrag, Mot Mollberga, Vimsiga mamsell Albertina, 
Middag med baronen

1.  Hur tänker Lovisa att Kajsa besöker henne?

2.  Lovisa måste åka på egen hand till Mollberga herrgård. Vad beror det på?

3.  Vad tror du Lovisa tänker och känner när hon kommer fram till Mollberga?

4.  Vad är en mamsell?

5.  Vem är pojken som sjunger för Lovisa?

6.  ”Det finns hemligheter i de grå ögonen” står det på sidan 47. 

a.  Kan man se på en människa att den har hemligheter?

b.  Vad är det för hemlighet som Valdemar har?
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Kapitel: Natt på Mollberga, Blomsterflickan, I köket på Mollberga

1.  Vad händer på natten när Lovisa sover över på Mollberga?

2.  Varför är Lovisa svartsjuk på fröken Mottschalk?

3.  Vad tror du har hänt mellan Valdemar och fröken Mottschalk?

4.  På sidan 65 står det följande om Valdemar: ”Män som han kommer undan med 
vad som helst. De äger världen.” Håller du med?

Kapitel: Möte i natten, De levande döda, En kvinna bland andra

1.  Lovisa känner dofter och ser syner. Hon tror att det är de döda som talar till henne. 
Kan man få kontakt med de döda?

2.  Vad innebär uttrycket ”levande död”?

Kapitel: Måtte djävulen ta alla karlar, Gör mig till en lycklig man,  
Diamantarmbandet

1.  Varför är Lovisa så arg på Valdemar?

2.  Det verkar som om Lovisa och Valdemar har känslor för varandra men ingen av 
dem vågar riktigt uttala det. Vad beror det på?

3.  Vad är en krinolin för något?

Kapitel Vinterbalen: Det är som magi, Sov hos mig

1. Vad betyder uttrycket ”god som guld”?

2.  På sidan 92 står det att Valdemar fattar ett beslut som kommer att påverka både 
honom och Lovisa. Vad är det för beslut som han fattar, tror du?

3.  Fröken Mottschalk är arg på Lovisa. Vad beror det på?

4.  Valdemar vill att Lovisa ska sova hos honom men efter en stund ändrar han sig. 
Vad är det som gör att han ändrar sig?

Kapitel:Lämna honom fröken Lind, Kasper försvinner, Kampen i snöstormen

1. Fröken Mottschalk är beredd att göra allt för att få Valdemar. Vad är det hon hotar 
Lovisa med?

2.  Vad tror du har hänt med Kasper?

3. Lovisa ger sig ut i snöstormen för att slippa vara kvar på Mollberga. Valdemar 
följer efter henne. Snart är de jagade av vargar. Brukar vargar gå till attack mot 
människor?
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Kapitel: I säkerhet, Tillsammans, Valdemars hemlighet

1. Lovisa och Valdemar känner inte varandra men de verkar vara väldigt trygga i 
varandras sällskap. Ge exempel från texten som visar på detta.

2.  På sidan 117 står det ”Han är en bra man, en man av den nya tiden.”. Vad menar 
Lovisa med detta?

3.  Valdemar vågar inte trotsa sin döda frus familj. Han är rädd för att något ska hända 
den flicka som tvingas leva undangömd för alla (sidan 123). Vem kan denna flicka 
vara?

Kapitel: Den sista julen i Sverige, Beata och Fredrik, Amerika i tankarna

1. Tycker du att Lovisa gör rätt som bestämt sig för att resa till Amerika?

2.  Beata har en hemlighet. Vem är Fredrik egentligen?

3.  Lovisas sparade pengar är borta. Vem kan ha tagit dem?

Kapitel:Trevlig resa, Han är min, Brevet från Valdemar

1.  Lovisa bestämmer sig för att be Valdemar om ett lån. Tycker du att hon gör rätt som 
lånar pengar av honom?

2.  Varför är fröken Mottschalk så elak?

3.  Lovisa läser brevet från Valdemar Vad tror du att hon kommer att göra?

Kapitel: I Liverpools hamn, Rebeckas sorgliga liv, Stanna eller gå

1. Vad händer Lovisa när hon är i Liverpools hamn?

2.  Vad är ett mentalsjukhus?

3.  Vad är det Valdemar berättar för Lovisa när de är i Liverpool?

4.  Vad tror du det är Lovisa kommer att berätta för Valdemar efter middagen?

Kapitel En lögnare och en mördare, I det hemliga rummet, Inför domstol, En 
liten fågel

1.  Hur reagerar Valdemar på det som Lovisa berättar för honom?

2.  Vad finns i det hemliga rummet?

3.  Vad är Rebeckahemmet för hem?

4.  Vem eller vad ska den lilla fågeln symbolisera?



5

Skrivuppgift 

I denna uppgift ska du få möjlighet att fördjupa dig i dåtidens Sverige och 
skriva en faktatext om Sverige år 1870. Vad arbetade man med? Hur många 
människor bodde det i Sverige? Var och hur bodde man? Vilka var villkoren för 
män, kvinnor och barn? Sök fakta i uppslagsverk, historieböcker och statistiska 
sammanställningar. Glöm inte bort att ange dina källor.  

Grammatik  och språkriktighet 

Adjektiv

Skriv adjektiven i rätt form

Exempel

Lovisa fick ett trevligt brev från sin syster.   (trevlig)

1.  I den                      staden Ulltuna faller vinterns första snö. (liten)

2.  På en gata går den                       karamellkokerskan Lovisa Lind.   (ung)

3.  Han är ingen                        man.  (vacker)

4.  Om nu                               karlar kan vara stiliga.  (oartig)

5.  Han bär en                               vinterrock.  (elegant)

6.  Hon ser ut som en karamell själv, i ett                          förkläde med spets över 
en                    klänning.   (vit, lila)

7.  Där är somrarna härligt                          och vintrarna                           .    
(lång, kort)

8.  Hon kan byta namn, bli en ny människa utan                           hemligheter.   
(otäck) 



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

Substantiv i plural bestämd form

Skriv substantiven i plural bestämd form. 

Exempel

En boll bollarna

1.  Ett hus 

2.  Ett brev       

3.  En sommar    

4.  En vinter       

5.  En släkting    

6.  Ett äventyr    

7.  Ett land      

8.  En biljett        

9.  En näsduk     

10.  En karamell  
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Skriv in sådant som rör Lovisa, Valdemar och hur Sverige skildras år 1870. Glöm inte att 
ange sidnummer.

Sverige år 1870 Lovisa Valdemar




