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Förvandlad 
Text Mårten Melin 
Lärarhandledning 

 
 
 
 
 

Måns vaknar en morgon med grusiga fötter, hår i munnen och en stor törst. På garageuppfarten 

ligger något konstigt. Hans föräldrar blir nervösa och vill att han genast ska byta skola, till en internatskola. 

För att han gått i sömnen? Jättekonstigt, tycker Måns. Men det är bara början. Det kommer att hända 

många konstiga saker på den nya skolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi som har gjort den här lärarhandledningen heter Christina Strömwall och Maria Bolmehag. Båda arbetar 
som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. 
 
Till dig som ska använda denna lärarhandledning.  
Välj ut de uppgifter och frågeställningar som passar dig och din klass. 
Trevlig läsning! 
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Innan du börjar läsa boken 
Titta på bilden och titeln.  

Vad tror du boken handlar om? Är det en bra framsida? Varför/Varför inte? 

Har du läst något tidigare av Mårten Melin? Vad? Har du gillat det du läst? 

 

Var noga med att skriva upp ord som du inte förstår. Ta reda på vad de betyder. 

 

Sömngångare 
Har du gått i sömnen? 

Vad hade du tyckt om att gå på en internatskola? 

Smutsiga fötter får man när man går i sömnen. Men var kommer hårstrån i munnen och törsten ifrån? Vad 

tror du? 
 

Förbannad 
Varför stelnade gubben till tror du när mamma frågade om vägen till Skogsbingelskolan? 

Vad kan han ha menat när han kallade skolan för Monsterskolan? 

 

Skaka galler 
Det finns ett uttryck som heter "att skaka galler". Vad menas med det? 

Rektor Eva berättade att varje elev hade egna regler. Är det bra tycker du? Varför/Varför inte? 

Att ha egna regler, är det något som förekommer i skolan där du går? Berätta. 

 

Piss också 
"Alla härinne har en hemlighet. Något som gör dem speciella." Står det på sidan 19 

Vad tänker du om de orden? 

 

Det var en gång för länge sedan. 
Vad menade historieläraren när han sa KÄLLKRITIK? 

 

Matematik 
Vad tror du det var för tankar som snurrade runt i huvudet på Måns? 
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Fenomen 
Ta reda på "fakta" om varulvar och vampyrer. 

 

Dialog på    Felicias rum. 
Vad var det som hände? 

 

Jag vaknar upp 
Har du någon teori om vad som har hänt? Varför tror du så? 

 

Personlig utveckling 
Om det skulle vara möjligt. Vad skulle du vilja bli förvandlad till? Varför? 

 

Utekatter 
Skriv tre ord som passar in på hur Måns känner sig nu. 

 

Rakel, Mia och Tytti 
Rakel, Mia och Tytti verkar vara kompisar, tror du att de är kompisar även med Felicia? 

 

I skogen 
Vad tänker du om Oliver? 

 

Var är kistan?  
 

Längta, längta inte. 
Varför känner sig Måns lite orolig inför mötet med Felicia? 

 

Kontroll 
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Tillbaka 
Måns känner många känslor. Han är stolt att han minns mer. Han blir förvirrad när Felicia bara reser sig 

upp. Fortsätt och beskriv fler känslor. 

Hur tänker du om inbrottet? 

 

Aldrig igen 
 

Jag är en idiot 
Var det rätt av Måns att erkänna det han trodde han varit med om? Varför/Varför inte? 

 

Anledning 
Hade du kunnat förlåta Oliver? Varför/ Varför inte? 

 

Besök 
Länge trodde människor på häxor. Ta reda på tre "fakta" om häxor. 

 

Total kontroll 
Vad har katter för egenskaper som vi människor inte har? 

 

Utan kors 
Kan man säga att Måns har två kompisar nu?  

Hur ska en bra kompis vara tycker du? 
 

Fem i tolv 
Leta efter ord och uttryck som berättar om rädsla i det här kapitlet 

 

Klippt 
 

Familjebesök 
Tycker du att Måns föräldrar svikit honom när de inget berättade innan de for till skolan? 

 



7 
 

Släkt 
 

Släkt igen 
Vad tror du kommer att hända nu? 

 

Farlig 
Gör om det här kapitlet till en serie med max fyra rutor. Handlingen ska vara densamma. 

 

Öga mot öga 
 

Läggdags 
Var det rätt av Måns och Felicia att ingripa? Motivera ditt svar 

 

Bakom stängda dörrar 
Vad tycker du om boken? 

Hur väl tycker du att titeln stämmer med bokens innehåll? Ge förslag på en annan titel som hade passat till 

boken. 

Har du läst någon annan bok som påminner om den här boken? 

 
 

Om du vill läsa mer finns det två    delar till. 
Jag är Love. 

Pixis bok. 

Läs också Per Nilssons serie om Extra. 

 
 
 
 
 
 
 


