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Färglös       

 
Text: Chris Wooding 
Översättning: Helena Olsson 
 

Lazarus-serumet kan rädda ens liv. Uppväcka en från de döda. Det är bara det att 

när man återvänder är man lite ... annorlunda. Man är en färglös. En utstött. Det är 

det sista Jed vill råka ut för. 

Men så blir Jed påkörd av en bil ... 

 

 

Den här lärarhandledningen är gjord av Maria Bolmehag, skolbibliotekarie, och Mette 

Herbst 4-9 lärare i svenska och spanska. Båda arbetar på Tolvåkersskolan. 
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Frågor att ställa innan de börjar läsa boken. 
• Titta på bilden på framsidan av boken.  
• Vad tror du att boken kommer att handla om? Varför tror du det? 

 

Kapitel 1: En läxa 
• Vad är en färglös?  
• Beskriv Kyle och Jed. 
• Vem är berättaren? 

 

Kapitel 2: Lazarus-serum 
• Serumet har fått namn efter någon som heter Lazarus. Vem tror du att det är? 
• Vad händer när man får i sig serumet? 

 

Kapitel 3: Den försvunne pojken 
• Vad jobbar Jeds pappa med? Vad tycker du om hans arbete? 

 

Kapitel 4: Jag föll, som i en dröm 
• Hur tror du att det gick för Jed och Sadie? 
• När Jed frågar om Sadie är oskadd fnyser hans pappa och säger “Hon mår 

fint”. Varför fnyser han? Vad tycker du om att han fnyser och varför tycker du 
så? 

• Är det bättre att bli en färglös än att dö? Varför?/Varför inte? 
 
 

Kapitel 5: Vad olyckan ledde till 
• Vilka känslor känner Jed? 

 

Kapitel 6: Fem stora bokstäver 
• Vilka är de fem bokstäverna? Vad betyder det? 
• Gjorde Sadie rätt när hon räddade Jed? 

 

Kapitel 7: Gravplatsen 
• Jed känner sig som vanligt men hans utsida har förändrats. Kan vi råka ut för 

något liknande det Jed råkat ut för i verkligheten? 
 

Kapitel 8: Tillbaka i skolan 
• Vilken plan har Jed tror du? 

 
 

Kapitel 9: Två tjuvar 
• Vad tycker du om Jeds plan? 
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Kapitel 10: Planer 
• En färglös och en normal människa kan inte vara tillsammans. Vem säger 

det? Varför inte? 

 

Kapitel 11: Ett hemligt möte 
• Vad händer i det gamla huset? Hur handlar Sadie? 

 

Kapitel 12: Bakhåll 
• Grupper ställs mot varandra, vilken grupp skulle du vilja tillhöra? 

 

Kapitel 13: Ett sista farväl 
• Vad tycker du om Jeds beslut på slutet? 

 

Frågor att ställa efter boken 
• Ser du några kopplingar mellan de färglösa och några grupper i 

samhället/världen idag? Hur tänker du? 
 
 
 
 


