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Om handledningarna:

Till boken En ny chans finns förutom denna 
handledning även 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 
boken kan introduceras, ett förslag på gemensam 
läsning och ett par uppgifter som kan användas 
efter läsning. 

Handledningarna är gjorda av Sanna Lundgren. 
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Förmågor

 ▶ Att läsa och skriva svenska.

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

 ▶ Att anpassa språket till olika mottagare och situationer.

Boken

Marcos liv förändras när hans flickvän gör slut. Han måste flytta och komma på vad han vill 
göra i livet. Han söker till en folkhögskola. Där lär han känna Abbe och Elin. Han börjar också 
lära känna sig själv bättre och funderar på vad han vill göra i framtiden. 

Författaren

Sanna Lundgren, född 1986, är född och uppvuxen i Östergötland. Hon är utbildad 
gymnasielärare och arbetar idag på folkhögskola där hon undervisar elever på sfi-, grund- 
och gymnasienivå. 

Sanna har skrivit flera läromedel för sfi och debuterar 2022 som skönlitterär författare med 
den lättlästa boken En ny chans. 

Inför läsningen

Låt eleverna förutspå berättelsens handling genom att undersöka omslag, titel och nyckelord. 

1.  Börja med omslaget. Vilka tankar väcker bilden på framsidan?

2.  Diskutera titeln. Vad tror ni att berättelsen handlar om?

3.  Följande ord och fraser är centrala för förståelsen av En ny chans. 

a.  Gå igenom ordens betydelse, till exempel genom att visa bilder, låta eleverna slå upp i 
lexikon eller förklara för varandra. 

en chans 

göra slut

ett mål i livet 

en folkhögskola 

vilsen
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b.  Låt eleverna fundera över vad en berättelse som innehåller dessa ord kan handla om. 

4.  Diskutera med eleverna: Är det viktigt att ha mål i livet? 

5. Förbered ord inför varje kapitel. För varje kapitel finns det i elevhandledningen en ordlista 
med centrala ord som förekommer i kapitlet. Låt gärna eleverna först läsa igenom ordlistan 
och slå upp orden i ett lexikon. Föreslå att eleverna skriver upp orden på ett papper som de 
kan ha bredvid sig samtidigt som de läser boken. Där kan de också fylla på med fler ord från 
boken om de behöver.

Under läsningen

Läs boken tillsammans i klassen. Arbeta förslagsvis med ett kapitel i taget. Läs långsamt och 
fokusera på några meningar eller ett stycke i taget. I en klass med en högre studietakt kan ni 
läsa två-tre kapitel i taget. 

I elevhandledningen till varje kapitel finns både frågor på raderna och mellan raderna 
för att hjälpa eleven förstå texten bättre. Det finns också bortom raderna-frågor i form av 
reflektionsfrågor. Ta gärna upp en eller flera av reflektionsfrågorna i samband med läsning av 
varje kapitel. I reflektionsfrågorna får eleverna möjlighet att tänka och formulera sig kring sina 
egna erfarenheter och åsikter. 

Efter läsningen

Diskutera innehållet

Varje kapitel har reflektionsfrågor som kan diskuteras antingen efter varje kapitel eller i slutet av 
läsningen av boken. Förutom dessa kan berättelsens innehåll också diskuteras i helklass eller i 
mindre grupper med hjälp av följande frågor: 

 ▶  Läraren Kerstin säger till Marcos att man lär för hela livet. Vad menar hon med det? Håller 
du med? Funderar du på varför du lär dig saker? 

 ▶  Komvux och folkhögskolor finns för att vuxna ska kunna fortsätta utbilda sig om man till 
exempel har missat chansen att läsa grundskola och gymnasium. Många har lättare att 
motivera sig när de äldre. När tycker du är bästa tiden för att lära sig? Vilka fördelar och 
nackdelar finns det med att studera som vuxen?  

 ▶  Vad tror du händer efter bokens slut? 
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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!

Skriv en haiku 

I En ny chans skriver Marcos klass haiku. Det är en japansk diktform. En haiku byggs upp 
med tre rader och stavelser enligt följande mönster: 

Rad 1: 5 stavelser 

Rad 2: 7 stavelser 

Rad 3: 5 stavelser 

Exempel från boken: 

Färger går mot grått

Sol blandas i höstvinden 

Mörkret är på väg 

 
En haiku kan handla om vad som helst men vanligt är att man beskriver sin omgivning. Det 
går till exempel att jämföra med ett ögonblickfoto, fast i text.   
 
Ge eleverna i uppgift att gå ut och samla ord. Låt dem sedan skriva en haiku av orden och 
läsa upp för klassen. 

 
Tips! Ett enkelt sätt att hitta stavelser är att räkna antalet vokaler.



Elevhandledning

En ny chans
Sanna Lundgren

1

Boken

Marcos liv förändras när hans flickvän gör slut. Han måste flytta och komma på 
vad han vill göra i livet. Han söker till en folkhögskola. Där lär han känna Abbe och 
Elin. Han börjar också lära känna sig själv bättre och funderar på vad han vill göra 
i framtiden. 

Författaren

Sanna Lundgren, född 1986, är född och uppvuxen i Östergötland. Hon är utbildad 
gymnasielärare och arbetar idag på folkhögskola där hon undervisar elever på 
sfi-, grund- och gymnasienivå. 

Sanna har skrivit flera läromedel för sfi och debuterar 2022 som skönlitterär 
författare med den lättlästa boken En ny chans. 
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Ordlistor och textfrågor

Här hittar du ordlistor och textfrågor till alla bokens kapitel. 

Innan du läser:

Läs ordlistan och slå upp ord du inte förstår. 

Om du vill kan du läsa frågorna innan du läser kapitlet så du vet vad du kan fokusera på. 

Läs kapitlet. Svara på frågorna. Träna gärna på att skriva ner dina svar. Vissa svar hittar du 
direkt i texten. Andra svar hittar du mellan raderna. 

Det finns också reflektionsfrågor. Där svarar du med vad du själv tror eller tycker. Det finns 
inget rätt eller fel på de frågorna. 

Kapitel 1: Slut

Ordlista

oväntat

bråkat

chockad

utsläppt (här: utsläppt hår) 

en kofta

Frågor

Vem är det som gör slut? 

Vad är inte helt oväntat för Marcos? 

Varför får Sofia bo kvar i lägenheten?

Varför vill inte Marcos ha Sofia som vän?

Vad hoppas Marcos på?  

Fundera

Finns det något bra sätt att göra slut på, tycker du?  

Marcos säger att han älskar Sofia. Hon svarar att hon vet. Vad tycker du att hon 
ska svara?  

en ängel

ett hyreskontrakt

förlorat

packar
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Kapitel 2: Mammas soffa  
 
Ordlista

märker inte

undrar 

omkring

påminner

en konsert

ett förhållande

surfa 

Frågor

Är det morgon, mitt på dagen eller kväll?  

Vad tänker Marcos på när han kör omkring i stan? 

Hur var Marcos och Sofias förhållande i början? 

Vad gör Marcos mest på sin fritid? 

Till vem kör Marcos? 

Varför äter Marcos fast han inte vill? 

Var får Marcos sova?  

Fundera

Vad hade du gjort i Marcos situation? 

Marcos och Sofias förhållande hade börjat bra men blivit sämre. Varför, tror du? 

forum

redigera

gnällde

kryddig

doft

bäddar
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Kapitel 3: Inga svar  
 
Ordlista

sjukanmäler sig

en bostadskö

snurrar

skrollar

sociala medier

”memes” 

en annons

plugga

Klickar på 

Frågor

Varför sjukanmäler sig Marcos?

Varför är det svårt för Marcos att få tag i en egen lägenhet? 

Vad är det för annons Marcos får syn på? 

Vad tänker Marcos kring att börja plugga? 

Att söka till skolan kan lösa Marcos problem med boende. Hur?  

Fundera

Marcos oroar sig för att hitta lägenhet. Har du varit med om det själv? 

Marcos tänker att Sofia kanske tar tillbaka honom om han börjar plugga. Vad tror 
du? 

en folkhögskola

söka

gymnasiet

betyg

ett internat

en puls

hoppfull

tvekar
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Kapitel 4: Antagen

Ordlista

ett lager

en truck

packar

ett missat samtal

intervjua

Frågor

Var jobbar Marcos?

Vad tycker han om sitt jobb? 

Vem ringer han upp på rasten? 

Varför vill Marcos börja plugga? 

När börjar skolan?  

Fundera

Marcos trivs inte på sitt jobb. Har du varit med om det själv? 

Är det viktigt att trivas på sin arbetsplats? 

Hur skulle du vilja ha det på din arbetsplats för att trivas? 

Marcos vill börja plugga för att göra något nytt. Är det en bra anledning att börja plugga, 
tycker du? 

en stund 

uttrycka sig 

trögt 

lägger på 

antagen
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Kapitel 5: En annan värld 

Ordlista

ett misstag

på landet

van 

konstigt

lagt upp

Frågor

Varför undrar Marcos om han har gjort ett misstag? 

Hur långt bort ligger skolan? 

Varför känns det som en annan värld för Marcos? 

Varför har Abbe en fläkt på sitt rum när han ska sova? 

Hur känner sig Marcos när han ska sova? 

Fundera

Marcos är osäker på om han har gjort rätt. Har du känt så någon gång? 

Fast Abbe ligger i rummet bredvid så känner sig Marcos ensam. Varför, tror du? 

en fläkt

trygg

ett andetag 

ensam
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Kapitel 6: Första dagen

Ordlista

nervös

lära känna

ett par

konstig

norra Sverige 

Frågor

Varför är Marcos nervös? 

Vem är Kerstin?

Varför delar Kerstin i klassen i par? 

Vilket är Marcos första intryck av Elin? 

Vad är Elins armar täckta av?  

Fundera

Det är första dagen i skolan och Marcos är nervös. Brukar du vara nervös första 
gången du ska göra något nytt? Hur känns det? 

åka skidor

en tatuering

täckta av 

färgglad

lockiga
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Kapitel 7: Alla har ett mål 

Ordlista

ett mål

en veterinär

en sjuksköterska

ingen aning

vilsen

komma bort

komma på 

förvånat

studerar 

Frågor

Vad vill Elin arbeta med i framtiden?

Hur känner sig Marcos? 

Kerstin tycker att Marcos har ett mål. Vilket är det? 

Varför tycker Kerstin att det ibland är bra att inte veta vad man vill?

Vad är Marcos osäker på?  

Fundera

Många i Marcos klass vet vad de vill arbeta med i framtiden. Vet du det? Är det 
viktigt att veta det, tycker du? 

Läraren Kerstin säger att man studerar för hela livet. Vad betyder det? Håller du 
med? 

intryck

miljöer

situationer

osäker

passar in

vågar

orolig

djupa
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Kapitel 8: Språk 

Ordlista

en cirkel

vår planet

nickar

skiljer 

ett förnuft

skälla

jama

kommunicera

avancerat

utveckla

ett samhälle

Frågor

Vad ställer Kerstin för fråga i början av lektionen? 

Vem är Sakarie? 

Vem vill bli journalist? 

Vad ska de starta?

Vad vill Elin skriva om? 

Vad är det Marcos kan fixa?  

Fundera

På lektionen pratar de om vad en människa är. Vad är en människa, tycker du? 

Hur skiljer sig djur och människor åt? 

Hur viktigt är språket för oss människor? 

skapat

ett mönster

en journalist

en skoltidning

föreslå

en nättidning

en debattartikel 

designa

sköta 

fixa
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Kapitel 9: Ett hej 

Ordlista

glömt

otäckt

ovant

förvåning

trivs

känner igen

en korridor

Frågor

Hur kändes det för Marcos i början i skolan? 

Hur känner han nu? 

Vad tycker Marcos att ett hej betyder? 

Vad menar Marcos med två samtal samtidigt? 

Vad gör Marcos när han känner sig ensam?  

Fundera

För Marcos känns det bättre på skolan efter en tid. Hur tycker du det är med nya 
platser? Tar det tid för att det ska kännas bra? 

Marcos tycker att ett hej betyder mycket. Vad tänker du om det? Håller du med?

I början vågar Marcos inte prata så mycket på lektionerna. Hur kan man göra om 
man inte vågar prata?

Marcos och Elin har ett samtal utan ord. Vad betyder det? 

en matsal

märkligt

naturligt

häftigt

kommenterar

överens

en grej
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Kapitel 10: Välja fel

Ordlista 

klagar

ett alternativ

åtminstone 

tryggt

skit (här: dåligt) 

en tonåring

Frågor

Vad tycker Marcos om maten i skolan? 

Vad är Marcos rädd för? 

Varför saknar Marcos sitt gamla liv ibland? 

När tycker Elin att det passar att gå i skolan? 

Vad gör att skolan blir lättare, tycker Elin?  

Fundera

Marcos tycker det är skönt att slippa välja ibland. Vad tycker du?  

Marcos är rädd att välja fel. Känner du igen dig? 

Elin trivdes inte i skolan när hon var yngre. Tror du att fler känner så? 

Elin säger att skolan blir lättare om man bryr sig och vet vad man vill. Håller du 
med? 

passar

annorlunda

bryr mig

på riktigt

lättare
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Kapitel 11: Hösten kommer

Ordlista

mörkare

halloween

en fest

se fram emot

klä ut sig

bjuder in

ett typsnitt

upptäcker 

Frågor

Vilken årstid är det? 

Vad föreslår Abbe? 

Varför ska Marcos klä ut sig? 

Vad ska Marcos skriva om i tidningen? 

Vad upptäcker Marcos?  

Fundera

I texten står det att många blir trötta på hösten. Känner du igen dig? 

De ska ha en fest för att det är bra att ha något att se fram emot. Håller du med? 

Marcos ska klä ut sig på festen. Vad hade du valt att klä ut dig till? 
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Kapitel 12: Poesi och sångtexter 

Ordlista

öser

en dikt

poesi

en sångtext

en låt

sorgsna

inför

 
Frågor

Vad är poesi? 

Vad får klassen för läxa?

Varför väljer inte Marcos den låt han vill vilja? 

Vad tycker Marcos är modigt? 

Vad känner Marcos igen sig i? 

Vad är en haiku?

Vad tycker Marcos att ordet ”löv” låter som? 

Fundera

Kerstin berättar att sångtexter är poesi. Brukar du lyssna på sångtexter när du 
lyssnar på musik? Kan du tipsa om någon sång med fin text? 

Klassen går ut och har lektion. Har du haft lektion utomhus någon gång? Vad 
tycker du om det? 

Kerstin läser en haiku. Läs den igen. Vad tror du den handlar om?  

Läs Elins haiku. Vad tror du den handlar om?

Läs Marcos haiku. Vad tror du den handlar om? 

en gitarr

modigt

en röst

en ny chans

känner igen sig

skiner

föreslår

utomhus

ett löv

glittrar

en haiku (en kort dikt) 

en rad

trampar
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Kapitel 13: Promenaden 

Ordlista

varandra

sällskap

obekväm

varsin

nära

märker

närmare

lutar

en andedräkt

Frågor

Vem skickar meddelande till Marcos? 

Var promenerar de? 

Hur känner sig Marcos i Elins sällskap? 

Varför flyttar sig Elin närmare Marcos?  

Vad håller på att hända?  

Fundera

Marcos är ofta obekväm med andra men trivs med Elin. Varför gör han det, tror du?

Varför tror du att Marcos rycker till när de sitter nära varandra?

Varför låtsas båda som att inget har hänt, tror du? 

möter

en blick

läppar

rycker till

reser sig

låtsas

ingenting

hänt
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Kapitel 14: Halloween

Ordlista

utklädd

en vampyr

smink

låtsaständer

en mumie

rullat in sig 

toapapper

kär

förvånad

skakar på huvudet

van

Frågor

Vad är Marcos utklädd till? 

Varför har Abbe rullat in sig i toapapper? 

Vad ser Marcos på sin mobil? 

Varför blir Marcos ledsen? 

Vad skriver Marcos till Sofia?  

Fundera

Marcos kan inte motstå att titta på Sofias Instagram. Varför, tror du? Känner du igen 
dig? 

Marcos skickar ett meddelande till Sofia men hon svarar inte. Varför svarar hon inte, 
tror du? 

dags 

en notis

ett inlägg

tvekar

motstå

rinna

tårar

kinder

river bort

en kostym (Här: maskerad-kostym) 

fortfarande
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Kapitel 15: Meddelanden i natten 

Ordlista

tråkigt

full

Frågor

Vem hoppas Marcos att meddelandet är ifrån?  

Varför skickar Elin meddelande till Marcos?

Vad svarar Marcos?

Diskutera

Elin skriver att hon är kär i Marcos och han vet inte vad han ska svara. Vad hade du 
svarat om du var Marcos? 

Kapitel 16: Inga fler tårar  
 
Ordlista

bakfull

beställer

gå vidare

skönt

Frågor

Marcos gråter inte längre, varför inte? 

Varför är inte Elin i skolan? 

Vad märker Marcos när Elin är borta? 

Vad känner Marcos när han tittar på Sofias Instagram? 

Vad känner Marcos när han tittar på Elins Instagram? 

Fundera

Marcos förstår att Sofia har gått vidare. Det gör ont men är också lite skönt. Vad 
menar han med det, tror du? 

Marcos tycker att all färg försvinner när Elin är borta. Vad betyder det, tror du? 

seriöst

ärlig

influensa

tomt

frisk

utanpå

långsamt

hålla sig

kameran

röra

inuti

ta det lugnt

skyndar sig
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Kapitel 17: Bara våga 

Ordlista

forma

designa

grafisk designer

våga

kliver in

Frågor

Vad har Marcos kommit på? 

Vad vill Marcos jobba med i framtiden? 

Varför är Marcos nervös när han kommer till skolan? 

Vad är det Abbe har vetat hela tiden? 

Fundera

Marcos förstår att han inte kan ändra en annan person. Han kan bara ändra sig 
själv. Håller du med? 

Vad tror du Marcos ser i Elins ögon?

Hur tror du att boken slutar?  

 

 

bultar

svettas

pirrig

ljög

flinar
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Reflektera

Diskutera följande frågor tillsammans med 1–3 kurskamrater. Det finns inga rätta 
svar. 

Ibland händer det saker som får oss att förändra våra liv. När Sofia gör slut vet inte 
Marcos vad han ska göra. Vilka råd hade du gett till Marcos om du varit hans vän? 

Marcos är missnöjd med sitt liv redan innan Sofia gör slut. Varför tror du inte han 
ändrat på något innan? Vad är det som får oss att fortsätta med ett liv vi egentligen 
inte trivs med? 

Marcos vill arbeta med något han trivs med. Hur viktigt tycker du att arbetet är för att 
kunna trivas med livet? 

Grammatikuppgifter 

Du ska nu få öva på grammatik ur En ny chans.  

Verb: att känna 

Verbet att känna kan användas på olika sätt. Sätt rätt uttryck på rätt ställe. Ett uttryck 
kan användas på flera ställen.  

känner 

känner igen

känner på 

känner till 

Vet du att det finns folkhögskolor? Ja, jag ................................................... det. 

Tror du att det kommer gå bra? Ja, jag ................................................... mig att det 
kommer göra det. 

Vet du vem det är? Ja, jag ................................................... honom. Jag har sett honom 
förut. 

Vet du vem det är? Ja, jag ................................................... henne. Vi är vänner. 

Hittar du här? Ja, jag ................................................... mig. 

Hur känner du dig? Jag ................................................... mig lite nervös. 



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

Verb: tempus  

En ny chans är skriven i presens. Ändra det här stycket till preteritum. 

Han kör hem till sin mamma. Det är sent. Men mamma vaknar och värmer mat till 
honom. Snart fylls köket i den lilla lägenheten av en kryddig doft. 

Marcos vill inte äta. Han gör det för att göra sin mamma glad. Efter maten bäddar 
han soffan i vardagsrummet. 

Adjektiv

Böj adjektivet efter huvudordet. Kom ihåg att se om huvudordet står i singular (en 
eller ett), plural eller bestämd form. 

Marcos tog ett ..................................................... (djup) andetag.  

Skolan kändes ..................................................... (otäck). 

I början kändes det ..................................................... (märklig) men efter ett tag blev 
det mer ..................................................... (naturlig). 

Många känner sig ..................................................... (trött) på hösten. 

Löven glittrar och världen är ..................................................... (färgglad).

Elin och Abbe är ..................................................... (häftig). 

Marcos saknar sitt gamla ..................................................... (trygg) liv. 

Elin och Marcos är ..................................................... (kär) i varandra. 




