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 Billie: Avgång 9.42 till nya livet 

Text Sara Kadefors 
 

 

 

 

Avgång 9:42 till nya livet är den första boken om Billie som fosterhemsplacerats 

ute på vischan. Men det är ingen deppig socialrealistisk historia, tvärtom. Det är 

Billie som får andra människor att växa – i familjen och i den lilla staden. Hon har 

en fantastisk förmåga och kraft att förändra saker bara genom att vara den hon 

är, en intuitiv hjälte. På samma gång är hon bara en vanlig tjej i sexan, långt ifrån 

sin stad, långt ifrån sin mamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2018 

Vi som har gjort den här lärarhandledningen heter Maria Bolmehag, Emelie 

Olofsson, Ninni Malmstedt, Lena Nilsson Berg och Christina Strömwall. Vi arbetar 

alla som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vår tanke är att du använder de 

delar av handledningen som passar dig och din klass. Lycka till! 
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Innan läsning 
Titta på omslaget - lockar det dig till läsning? 

Vad tänker du om Billie, hurdan tror du att hon är när du ser på bilden på 

framsidan? 

Vad tänker du när du hör titeln? Vad tror du boken kommer handla om? 

Har du läst något annat av författaren Sara Kadefors? Vad tyckte du isåfall om 

den boken/de böckerna? 

 

Kapitel 1 
Vad är perrong? 

Billie hittar inte sin plats i tåget. Hur kan en veta vilken som är ens plats? 

Vad tror ni det är för speciellt med Billies hår, eftersom hon tror att mannen hon 

kör på med väskan stör sig på det? 

Billie tror att mannen som hon körde på har renlighetsmani för att han inte fick 

gegga när han var liten, varför tror hon att det är så? 

Vem är Cecilia, tror ni? 

“När Cecilia är med måste jag ta hand om henne också, för att hon ska slippa 

känna sig meningslös.” Vad tror du Billie menar med det? 

Vad vet vi om huvudpersonen efter första kapitlet? Vad skulle du vilja veta mer 

om henne? 

 

Kapitel 2 
Hur många stationer kan du hitta som ligger ca 7 timmar från din hemstad? Det 

går olika fort med olika sorters tåg. Kan en boka platsbiljett på alla tåg? 

Billie ska vara fosterbarn hos familjen i Bokarp, hur kommer det sig tror du? 

Vad är en fosterfamilj? 

Lyssna på I want you back med Jackson 5. Har du hört den innan? Känner du till 

gruppen sen tidigare? Läs på lite om gruppen på nätet. 

Går det att se på människor vad de arbetar med? Ser tex. en präst ut på ett 

speciellt sätt? 

Billie tycker att den nya familjen är annorlunda. Vad lägger Billie märke till hos 

barnen (Tea och Alvar) i familjen? 

Billie tänker mycker på hur de vuxna omkring henne tänker och känner, och hon 

tar ansvar för om de är oroliga eller nervösa. Brukar du göra det? 

Vad hade du tyckt om det flyttat in ett jämngammalt fosterbarn i ditt hus? Vad 

hade varit svårast, tror du? 

Petra säger att det är lugnt och trevligt och man känner alla i Bokarp. Hur skulle 

du beskriva att det är att bo där du bor? 

Vad tycker du känns tryggt? 
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Billie beskriver Mange och Petras hus som “brunt”. Hur skulle du beskriva ditt 

hus? 

 

Kapitel 3 
Billie råkar sätta sig på Manges plats vid bordet. Har ni bestämda platser hemma 

vid matbordet? Varför har en det? 

Familjen har en massa regler som Billie inte är van vid. Har du kommit hem till 

någon som haft regler du inte är van vid? Vad har du gjort för att förstå och 

smälta in då? 

Har ni regler i er familj, vilka då i så fall? 

Hur tycker du att det verkar vara hemma hos familjen Persson? 

Vad tror du att Tea hade hoppats på för “syster”? Varför blir hon besviken på 

Billie? 

I Bokarp spelar “alla” pingis. Vilken är din favoritaktivitet? Vilka olika aktiviteter 

kan en syssla med på fritiden där du bor? 

 

Kapitel 4 
Har du några tricks du tar till för att känna dig hemma när du ska sova någon 

annanstans?  

Hur skulle ditt drömrum se ut? Gör en modell i en skokartong eller annan låda. 

Jobba skalenligt så att möbler och annat får proportionella storlekar. 

Har du ett favoritprogram/serie på TV? 

Har du en bestämd tid när du ska ligga i din säng/släcka lampan? 

Billies mamma säger att Billie känner som hon gör för att hon inte vet hur en 

normal familj fungerar. Hur är en normal familj? 

Går det att vänja sig vid vad som helst, som Billie tänker? 

Vad gör Petra ute i trädgården mitt i natten? 

 

Kapitel 5 
Vad tycker du bäst om att äta till frukost? 

Alvar svarar nästan inte på Billies frågor när de går till skolan, varför inte det tror 

du? 

Skolan i Bokarp är väldigt liten. Vad hade du föredragit, en liten skolan med 150 

elever eller en stor som den Billie kom ifrån i Stockholm? Motivera ditt svar. 

Varför tror du att barnen tittar så på Billie när hon kommer till skolan? 

Vad är dreads? Googla en bild. 

Billie säger att hon inte är en sån som går arm i arm med folk, att hon aldrig haft 

någon bästis, att hon är med olika varje dag. Vad kan finnas för- och nackdelar 

med det? 
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Tala i klassen om sjukdomen MS. Här kan du hitta information: 

NE.se https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/multipel-skleros 

Vårdguiden https://docs.google.com/document/d/12SZ-

0pA6LDQJFSzrfgc4x84xDjOfNEc24sle0UnoG_Y/edit 

Billie ställde frågor till Alvar på väg till skolan och de nya klasskamraterna frågar 

Billie en massa. Vad skulle du vilja ställa för fråga och till vem? Samla era frågor 

och se efterhand om ni får svar när ni läser vidare. 

I den nya klassen ser de flesta snälla ut, tycker Billie. Hur ser någon som är snäll 

ut? 

 

Kapitel 6 
Det verkar som om Alvar inte har så många vänner, medan Billie har fått många 

på en enda dag. Hur kan en göra om en märker att någon är utanför? 

Går det att erkänna för kompisarna att en tror på Gud? 

När Petra och Billie kommer till det tomma torget känner hon hur en 

“skräckartad känsla smyger sig på.” Varför känner hon så? 

Vad är det med Solkullen som gör att Petra inte vill gå dit, tror du? 

Billie tycker att det låter annorlunda och lukten är inte samma som i Stockholm. 

Välj en plats någonstans i eller strax utanför skolan. Sitt tyst och stilla en stund 

och skriv upp vilka ljud du hör och försök beskriva hur det luktar. Jämför sen 

med varandra. 

 

Kapitel 7 
Vad betyder “flanera”? 

Billie tror inte att hon kommer kunna bli vän med Alvar eftersom han aldrig har 

“varit med om någonting”. Är det viktigt att vara lik sina vänner? Kan en inte bli 

vän med någon som har helt andra erfarenheter än en själv?  Kan en veta det 

efter bara några dagar? 

Gör ett VENN-diagram över likheter och olikheter hos Billie och Alvar. 

Billies mamma säger åt henne att passa in. Hur ska hon göra för att passa in, 

tycker ni? 

Vad sysslar Alvar med ute i sin stuga, tror du? 

När Billie bodde hos sin mamma hade hon inga regler att följa och inga tider att 

passa. I sin fosterfamilj finns det många regler att följa. Vilket är bäst? Diskutera 

för och emot. 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/multipel-skleros
https://docs.google.com/document/d/12SZ-0pA6LDQJFSzrfgc4x84xDjOfNEc24sle0UnoG_Y/edit
https://docs.google.com/document/d/12SZ-0pA6LDQJFSzrfgc4x84xDjOfNEc24sle0UnoG_Y/edit
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Kapitel 8 
Evin och hennes lillebror har varsin kanin. Har du något husdjur? Om du inte har 

något husdjur, vilket djur skulle du vilja ha? Skriv och rita vad ditt husdjur 

behöver för att må bra. 

Alvar verkar inte gilla pingis, ändå är han på träningen. Varför det, tror du? Har 

du någon hobby? Har du själv valt den, eller var det någon annan som fick dig att 

börja? 

Billie konstaterar att hon aldrig tänkt på pingis, men att hon plötsligt gärna vill 

lära sig och vara som en av alla andra. Hur kommer det sig att hon tänker så? 

Billie har väldigt lätt för att få kompisar. Vad beror det på tror du? 

Mange pratar väldigt mycket om sig och sådant han gillar, som jakt, pingis, 

hårdrock. Varför släpper han inte in någon annan i samtalet, tror du? Vad kan en 

göra om den en pratar med tar allt talutrymme? 

Leta reda på Michael Jackson på Spotify och lyssna. 

 

Kapitel 9 
Har Billies mamma någon anledning att vara avundsjuk på Billie? 

Bille tycker det känns som att alla i familjen lever helt separata liv. Välj en av de 

fyra familjemedlemmarna och försök skriva om eftermiddagen ur hens 

perspektiv.  

 

Kapitel 10 
Evin vill att Billie ska spionera på Nadine, för att ta reda på var hon bor och om 

allt hon säger om sig själv verkligen är sant. Billie går med på det för att inte 

riskera att hamna utanför. Är det värt det? 

Läraren Roya undrar om Bille verkligen är sig själv i klassen. Bille vill, men säger 

inte riktigt hur hon tänker. Skriv ett brev från Billie till Roya där du förklarar 

varför du hellre passar in än är helt ärlig mot dig själv.  

Antagligen spelar alla människor olika roller i olika situationer. Är du olika i 

skolan och hemma? Är du olika med olika kompisar? 

Vad tror du det är klasskompisen Douglas säger till Alvar ute på skolgården, som 

får honom att bli så arg? 

Vad letar tanten efter i papperskorgen? 

 

Kapitel 11 
Familjen är ute i skogen på utflykt. Måla hur det ser ut! 

Vilka olika sorters svampar känner du till? Vilka är ätliga?  

Varför är det inte “fräscht” att Mange leder familjen på cykelturen? 
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Billie undrar varför man vill ha nästan likadana kläder som den man är gift med. 

Vad tror du? 

Mange och Petra är inte lika roliga tillsammans som var för sig, tycker Billie. 

Dessutom verkar de tävla om att få med Billie på “sin” aktivitet (Mange till 

pingisen och Petra till kören). Varför gör de så, tror du? 

Varför försvinner Tea och varför svarar hon inte i sin telefon i skogen? 

Billie går ut i skogen och sjunger på natten, för att få utlopp för sina känslor. Har 

du något som du brukar ta till när du är ledsen, upprörd, glad eller arg? Hur 

känns det efteråt? 

 

Kapitel 12 
Har du varit på en högmässa någon gång? 

Vad var det för bok med tunna blad som låg i kyrkan? 

Vet du vad de sånger som sjungs i kyrkan brukar kallas? 

Billie tyckte att Petra hade en vit klänning på sig i kyrkan. Bildgoogla och se om 

du kan hitta hur hon kan ha varit klädd. 

Vad tror du Mange grät över i kyrkan? Är vuxna sämre på att visa sina känslor än 

barn och unga, tror du? Visar barn och vuxna känslor på olika sätt? 

Citat s. 100. “ Kan det vara så att Petra predikar att alla är lika inför Gud, men att 

hon är lika rädd som alla andra för sådana som är annorlunda?” Är du rädd för 

det som är annorlunda? 

Vad menar Billie när hon säger att “det finns andra som är ledsna” till Petra på 

kvällen? 

Dramatisera mötet mellan Billie, Alvar, Douglas och Salim. Gör likadant med 

stunden i boden när Billie får följa med Alvar in. Det behöver inte bli med exakt 

samma ord som i boken. 

 

Kapitel 13 
Det finns många hemligheter i Bokarp där alla känner alla. Tror du det ligger nåt i 

att eftersom det är en så liten ort blir alla mer nyfikna på varandra? 

Vad tycker du om samtalet som Billie och Nadine har i matsalen? Vad berättar de 

för varandra? 

Tea smyger för sina föräldrar om att hon sminkar sig och gör videos och Alvar 

berättar inte om sina lergubbar, trots att de är jättefina. Vad beror det här 

behovet av hemligheter på, tror du? 

Är det OK att sminka sig när man är 10 år? Vad tycker du? 

Vad tror du det är Tea ska göra för Billie? 

Följer du någon på Youtube? Berätta! 
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Kapitel 14 
Det är något sorgligt över Nadine och hennes mamma, vad tror du har hänt? 

Hur känns det att ha hemlängtan? Berätta! 

 

Kapitel 15 
Filippa verkar tycka att Billie är hämningslös och pinsam när hon sjunger starkt 

fast hon inte kan sångerna. Är det OK att säga det till någon? Hur säger en något 

sådant i så fall? Händer det att du skäms över något som någon annan gör. I vilka 

situationer då? 

Hur kommer det sig att ingen berättat om Casper för Billie? Hur hade du känt dig 

om du varit i Billies ställe? Vad tror du har hänt med honom? 

 

Kapitel 16 
Billie undrar varför vuxna inte skulle kunna berätta om sina bekymmer för barn. 

Vad tycker du?  

Vad tycker du, är det bara vuxna som ska hjälpa barn? 

Är Billies mamma alltid vuxen? Är Petra och Mange alltid vuxna? 

Kanske är det så att de är bra för Billie på olika sätt? Diskutera!  Gör en 4-

hörnsövning. 

 

Kapitel 17 
Vilka egenskaper tycker du är bra hos en människa? Finns det någon egenskap 

du önskar att du hade? Går det att ändra sig så att en blir mer som en vill? 

Billie får panik av att Evin vill vara med henne så ofta. Hon undrar om det går att 

vara med alla så som hon var hemma i Stockholm. Går det att vara kompis med 

alla, tycker du? 

 

Kapitel 18 
Nadine kommer med ett riktigt förtroende när hon berättar om sin pappa. 

Kommer Billie kunna hålla tyst om det, tror du? 

Tala om skyddad identitet och besöksförbud. 

Billie berättar om allt för tanten med de trasiga strumpbyxorna. Varför då? 

 

Kapitel 19 
Alvar tycker det är obehagligt när Billie säger emot och det blir en konflikt i 

familjen. Fundera på tre anledningar till varför det är bättre att säga sin mening 

och tre varför det är bättre att hålla sin åsikt för sig själv.  
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Billie orkar inte längre anpassa sig. Hur märks det i detta kapitlet? 

Billie tycker det känns som att en tyngd lyfts från hennes axlar när hon får veta 

att Roya också känner till Nadines hemlighet. Hur kommer det sig? 

Efter skolan när tjejerna vill veta vad Nadine sa står Billie på sig och berättar 

inget och det får henne att känna sig stark. Har du gjort något som fått dig att 

känna så någon gång? 

Diskutera kring mod, vad det är och kanske om modiga människor. Att stå upp 

mot mobbning, motståndsrörelsen under andra världskriget, mot rasism, 

Metoo… 

 

Kapitel 20 
Har du spelat Monopol någon gång? Om ja, tycker du det är roligt? Vilket är ditt 

favorit(sällskaps)spel? 

Är du en bra eller dålig förlorare i spel? 

Billie börjar prata med familjen om Casper och det är som att något lossnar i 

deras relation. Kommer det bli någon skillnad på den stela stämningen i huset, 

tror du? Varför har de inte pratat om honom förut? 

Om kapitlet haft ett namn, vilket skulle det vara? 

 

Kapitel 21 
Hur kan det gå så bra för Billie mot Filippa i pingistävlingen trots att Billie är 

nybörjare?  

Är Billie perfekt? Vad menar egentligen Filippa när hon säger det? Är det lättare 

att vara annorlunda när en kommer utifrån än om en bott i byn hela livet/gått i 

samma skola alla år? 

När Cecilia ringer och berättar att Billie inte kommer kunna åka hem än på länge 

brister det för henne och hon gråter för första gången sedan hon kom till 

Bokarp. Tror du det är nåt mer än mamman som får henne att gråta? 

Vi gråter av många olika orsaker, av förtvivlan, för att vi är arga, för att vi är 

ledsna, för att vi slagit oss och det gör ont, för att vi saknar någon och vi kan 

skratta så att vi gråter. I det här kapitlet är det flera som gråter. Av vilka 

anledningar? 

 

Det händer mycket på pingistävlingen.  

 Billie och Evin står i kiosken 

 Billie spelar matchen mot Filippa 

 Alvar spelar match 

 Alvar och Douglas slåss 

 Cecilia ringer till Billie och berättar om mamma 
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Välj en av händelserna och berätta om den för en kompis. Berätta lite mer än 

vad som står i boken. Vilka känslor känner personerna. 

 

Kapitel 22 
Alvar visar sig kunna bryta emot en del av alla regler som finns i familjen 

Persson. Bille ser det som ett gott tecken. Vilka regler bryter du mot? Finns det 

regler i din familj som du aldrig skulle kunna bryta? 

Billie menar att alla människor är spännande om en verkligen tänker efter - alla 

har en historia. När du är i stan, eller på ett ställe med många människor; välj ut 

några personer som du hittar på en historia kring. Beskriv personens utseende 

och fundera sedan på vem den personen är, vad hen gillar, varför hen är på den 

platsen just idag, vad som har hänt tidigare i hens liv. Det behöver inte vara 

extremt på något vis. 

Vad är “normalt”? Är det viktigt att vara normal? Vad händer om en är onormal 

och är det alltid samma sak som att vara galen? 

 

Efter läsning 
Bokomslaget är resultatet av en tävling för elever. Nu när du har läst boken, hur 

skulle du vilja att omslaget såg ut? Rita ditt förslag. Gör en utställning med alla 

omslag. 

Hur skulle du beskriva den här boken om någon frågade? 

Det finns en fortsättning på boken som heter Billie: Du är bäst. Vad tror du 

kommer hända i den? Spå lite utifrån några aspekter av den här boken: Teas 

sminkvideos, stämningen i familjen, Billies mamma, Nadines situation, 

vänskapen mellan Billie och Evin, relationen till Alvar. 

 Tredje delen heter Billie. Alla tillsammans. 

 

 


