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Apstjärnan 
Text Frida Nilsson 
Bild Per Dybvig 
 

Nioåriga Jonna bor på barnhemmet Renfanan. Jonna drömmer om att bli adopterad av en 
mamma som luktar gott och har fina kläder. En dag kommer det en skruttig Volvo till 
barnhemmet och ut stiger en hårig Gorilla. Hon bestämmer sig för att adoptera just Jonna 
som motvilligt följer med. Äter gorillor barn? Gorillan bor i ett ruckel och livnär sig på att sälja 
skrot. Ju längre tiden går ju bättre trivs hon med Gorillan. När kommunstyrelsen bestämt sig 
för att skilja dem åt vill hon absolut inte det. Slutet blir dramatiskt men rättvisan segrar. 
 
 
 
Den här lärarhandledningen är gjord av Emelie Olofsson och Christina Strömwall. Vi arbetar 
båda som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vår tanke är att du väljer de delar av 
handledningen som passar dig och din klass bäst.  
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Innan ni börjar 
Börja med att bara visa titeln. Vad kan en bok som heter Apstjärnan handla om? 
Det finns tre olika utgåvor av boken, jämför framsidorna. Vilken tycker du är bäst? Varför? 
Har du läst något annat av Frida Nilsson? 
Läs baksidestexten. 
 

Under hela läsningen 
Samla på svåra ord under hela läsningen. 
Låt eleverna välja ut citat och be dem motivera sina val. 
Frida Nilsson är en mästare på målande uttryck. Kanske kan eleverna göra egna efter att ha 
”fått tips” av Frida. 
Här finns flera scener i berättelsen som kan dramatiseras. Eventuellt kan de spela upp en 
alternativ (bättre) händelseutveckling. Exempel på lämpliga scener: När gorillan kommer till 
Renfanan för att välja ut ett barn. När damen kommer för att köpa cykeln. I antikvariatet. I 
klädesaffären. Tord Fjordmarks första besök hos Jonna och gorillan. Restaurangbesöket. 
Inspektionen. På Tord Fjordmarks kontor. 
 

När gorillan kom 
Första meningen: ”När jag var nio blev jag adopterad av en gorilla.” Låt eleverna skriva en kort 
berättelse med denna titel. 
Hur verkar relationen vara mellan barnen på Renfanan?  
Hur tror du Jonna kände sig när Gorillan valde ut henne? 
Beskriv hur personerna ser ut: Gerd, Jonna, Aron och Gorillan. 
Blev du förvånad när Gorillan var en hon? Oftast säger vi han om djur när vi inte vet. Varför 
gör vi det? 
 

Huset på gamla industriområdet 
Vi (blundar och) låtsas att vi kliver in i Gorillans hus. Beskriv hur där ser ut. Hur luktar det? 
Vad är skillnaden mot barnhemmet? 
Hur känner sig Jonna när Gorillan visar henne var hon ska sova? 
 

Det trasiga fönstret 
Jonna tror att Gorillan äter barn. Hur känner hon sig? 
Hur känner sig Gorillan, tror du, när Jonna säger ”Ät inte upp mig!” 
 

Crescent 
Gorillan vill ge den röda cykeln till Jonna: "Jag kände helt plötsligt hur jag liksom blev lättare i 
benen. Jag hade kunnat ta ett skutt rätt upp i luften, och jag märkte hur mungiporna för upp i 
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ett leende." Vad är det för känsla Jonna känner? Välj en känsla och försök beskriva och få 
fram den utan att använda själva ordet för känslan. 
Varför säger Jonna att hon inte vill ha cykeln, tror du? 
Vad tycker du om Gorillan och Jonnas affärsmetod när de vill få iväg damen som vill köpa 
cykeln? 
 

No panic on Titanic 
Har du hört talas om Titanic? Vad hände? 
”Jag gled ner från dasshålet." Vad är det för sorts toalett de har? 
Vem är Tord Fjordmark?  
Vad tycker du om honom? Varför? 

 

Gorillans nya kläder 
Vad är ett antikvariat? 
Berätta om och visa Oliver Twist 
Både Gorillan och Jonna har svårt att visa sina känslor men visar vad de tycker i handling. Kan 
du ge några exempel? 
Vad tror du Jonna tänker när hon ser mamman och flickan i affären? 
Varför vill hon bara ge sig av när Gorillan kommer fram till dem? 
Varför sticker inte Jonna när hon har chansen?  
Hur känns det när Gorillan tar henne i famnen efter att hon trillat med cykeln? 

 

Stora affärer 
Hur fungerar Jonnas och Gorillans nya affärsmetod? Vad tycker du om den? 
”Så gick tiden och jag slutade längta bort från skroten." Vad har förändrats? 
”Vem hade tid att tvätta sig och skaka lakan när det fanns viktigare saker i livet?” Vad tycker 
och tänker du? 
 

Husvagnen 
Jonna drömmer om ett rullande antikvariat, en bokkiosk. Om husvagnen hade varit din, Vad 
hade du velat använda den till? Berätta/skriv/rita 
 

Restaurangbesöket 
Gorillan är en usel bilskollärare. Ge exempel på det! 
Jonna oroar sig för vad som kommer hända om Gorillan tvingas sälja skroten och flytta. Hur 
tror du att det kommer gå? 
Vad hade du valt att äta om du varit med på restaurangen? 
Varför reagerar Gorillan som hon gör när damen börjar kritisera henne? Vad tror du? 
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Nya bekymmer 
Jonna räknar Gorillans böcker (3 102st.) Hur många tror du finns på ert skolbibliotek? 
När Tord Fjordmark kommer säger han att de har det fint inne, fast han menar tvärtom. Hur 
kan en förstå det? 
“Din sort kan inte ta hand om en unge” säger Tord till Gorillan. Vad menar han med det? 
 

Kommitténs inspektionsvisit. 
Hur vill du ha det på ditt rum? Var sak på sin plats eller lite stökigt? Har du och dina föräldrar 
samma uppfattning om vad som är ok stök? 
Så där lite trivsamt stökigt som Jonna tycker att de har det finns i fler böcker, kan du komma 
på någon? (Loranga Masarin och Dartanjang, Pippi Långstrump).  
Hur tror du att inspektionen gick? 
Vad tror du kommer att hända nu? 
 

Gläntan i skogen 
Varför bestämmer sig Gorillan för att de ska ut och tälta just den dagen det varit inspektion? 
Gläntan i skogen är Gorillans smultronställe. Vilket är ditt? 
”Hon var en sån som blev stiligare med tiden, Gorillan.” Vad menar Jonna med det? 
Hur tror du de som Gorillan stal maten ifrån reagerade när de upptäckte stölden? Vad tror du 
de åt till middag istället? 
Gorillan tvekar lite när Jonna frågar varför hon egentligen adopterade Jonna från Renfanan. 
Vad tror du ligger bakom hennes beslut? 
 

Beskedet 
Vad tycker du om beslutet? 
Får man göra så som Tord gör? Vad tycker du? 
Har du varit med om att beslut tagits över ditt huvud - att du inte fick säga vad du tyckte eller 
ville utan att någon annan bestämde vad som var bäst för dig? Hur kände du dig då? 
 

Tillbaka till barnhemmet 
Jonna är ledsen att vara tillbaka. Finns det något hon kan vara glad för? 
Vad tycker du om Gorillans brev? 
 

Fotot 
Varför blir Gerd besvärad över att Jonna frågar om Gorillans tid på barnhemmet? Vad tror du? 
Varför hukar Gorillan på de sista bilderna och vill inte synas? 
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Apstjärnan 
”Jag stannade i kanten av gläntan. Det fanns inget brandgult tält där. Men i mossan, med 
ryggen mot stora stenen, satt Gorillan.” Hur känner sig Jonna och Gorillan just den stunden? 
Hur känner sig Aron när Jonna försvinner igen? 
 

 

 

Äfventyret 
Så klarar de sig precis tack vare att Jonna lärt sig köra. Egentligen är det ju inget bra att hon 
som minderårig utan körkort kör bilen, Samtidigt är det just därför de klarar sig. Hur skulle 
det kunnat bli ett lyckligt slut utan att hon kört? Kan ni fundera ut det? 
Det där barnet som Gerd hade kört iväg med mitt i natten, som var Gorillan, hur var det för 
henne att leva där alldeles själv. Hur kändes det för henne att vara bortvald? Hur klarade hon 
sig? Skriv en berättelse om hennes första dag ensam i rucklet. 

 

Efter ni har läst ut boken 
Slutar boken på ”rätt” sätt, tycker du? 
Vad tror du händer med Jonna i framtiden? Försök se henne framför dig 20 år framåt i tiden. 
Vad gör hon då? 
Sammanfatta boken med högst fem ord som beskriver handlingen. 
Vilken fråga skulle du vilja ställa till författaren om just den här boken? 
 


