
Frågor till Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren 
 
Kapitel 1. 

 Varför tror ni rövarna blev så tysta när Mattis berättade att det vart en flicka? 
 Vad betyder det att hålla någons hjärta i sina händer? 
 Varför skulle Borka bli så avundsjuk på att Ronja hade fötts? 
 Varför tycker inte Mattis om att Ronja ska ge sig ut i skogen? 
 Vad är Helvetesgapet? 
 Varför vrålade Mattis när Ronja frågade vad som skulle hända ifall hon föll ned 

i Helvetesgapet? 

 
Kapitel 2. 

 Hur skulle ni känna om ni vaknade upp i en mörk skog? 
 Varför tror ni att Ronja inte var rädd? 
 Varför skulle man inte vara rädd i Mattisskogen? 
 Varför tror ni att Mattis och Lovis inte berättade för Ronja vad rövarna fick alla 

saker ifrån? 
 Vad tror ni det betyder som Lovis kallar Ronja? Åsknattsbarn, vittranattsbarn 

och vildtoring. 
 Varför blev Ronja så glad över att se pojken vid Helvetesgapet tror ni? 

 
Kapitel 3. 

 Varför blev Ronja så arg på Birk? 
 Varför tror ni att Ronja räddare Birk fast hon var så arg på honom? 
 Tycker ni att hon gjorde rätt som räddade honom? 
 Vad menar Lovis när hon säger ”Om du fått löss i din päls så hjälper det inte 

att ligga och gny, utan gör nått åt det istället”? 

  
Kapitel 4. 

 Vad tror ni det betyder när Mattis säger ”sluka er gröt som om elden vore lös”? 
 Varför tror ni att Borka och Mattis inte fick leka när de var små? 
 Varför tror ni att Birk räddade Ronja från de underjordiska i skogen? 

  
Kapitel 5. 

 Varför vill Mattis inte svara på frågan ”vad är det du har tagit utan att fråga”, 
tror ni? 

 Varför vill inte Ronja bli rövarhövding? 
 Vad var det som Rumpnissarna använde Ronjas fot till? 
 Varför tror ni att Ronja vill att Birk ska vara hennes bror? 



  
Kapitel 6. 

 Varför blir Mattis så rädd när Ronja är sjuk? 
 Tycker ni att Ronja gör rätt som ljuger för Mattis om att hon träffar Birk? 
 Varför vill Ronja så gärna träffa Birk tror ni? 

  
Kapitel 7. 

 På vilka sätt kunde man märka att Birk inte hade ätit på länge? 
 Varför tror ni att Ronja fick dåligt samvete för att Borkarövarna inte hade 

någon mat? 

  
Kapitel 8. 

 Vad betyder det att man springer vintern ur kroppen? 

  
Kapitel 9. 

 Hur tycker ni att Mattis är som person nu? Stämmer det med det som ni tyckte 
innan? 

 Varför tror ni att Mattis fångar Birk och beter sig på elakt emot honom? 
 Varför tror ni att Mattis säger att han inte har något barn? 
 Skulle ni ha gjort samma sak som Ronja och hoppat, eller vad skulle ni gjort? 

  
Kapitel 10. 

 Hur tror ni att Undis och Lovis kunde se att det fanns vänskap mellan Birk och 
Ronja? 

 Varför tror ni att Mattis inte följde med för att lämna Birk och få tillbaka Ronja? 
 Varför tror ni att Birk och Ronja känner att de måste flytta till Björngrottan? 
 Hur hade ni gjort? Kunde de lösa denna situation på något annat sätt? 

  
Kapitel 11: 

 Vilka saker var det som var viktigast för ett liv i skogen? 

  
Kapitel 12: 

 Vad hade ni gjort om ni hade hittat kniven som Birk gjorde? Hade ni letat upp 
Ronja eller gjort som Birk? 

 Märren förlorade sitt föl, tror ni att djur blir ledsna som oss människor? 
 Birk säger till Ronja: Du är värd mer än tusen knivar…, vad kan det betyda tror 

ni? 



  
Kapitel 13: 

 Varför tror ni att Lia inte längre vill bli mjölkad? 
 Varför tror ni att Lill-Klippen väntar på dem? 

  
Kapitel 14: 

 Kan man få reda på i texten hur gammal Ronja och Birk är? 
 Varför blir Birk så tjurig när Lill-Klippen vill att Ronja ska komma hem? 

  
Kapitel 15: 

 Varken Lovis eller Lill-Klippen var arga på Ronja för att hon rymt. Hur kommer 
det sig tror ni? Hur skulle era föräldrar vara om ni rymde? 

 Tyckte ni Birk gjorde rätt som inte ville hälsa på Lovis? Varför ville han inte det 
tror ni? 

 Varför vill Birk att Ronja ska tillbaka till Mattisborgen till vintern? 

  
Kapitel 16: 

 Varför tror ni Birk går med på att följa med Mattis och Ronja hem? 
 Varför tror ni att Mattis låter Birk komma till Mattisborgen fast det är hans 

fiendes son? 

  
Kapitel 17: 

 Tycker ni att det är en bra ide att Borkarövare och Mattisrövare slår sig ihop? 
Varför tycker ni eller inte tycker det? 

 Fanns det något annat sätt de hade kunnat bestämma vem som skulle bli 
hövding? 

  
Kapitel 18: 

 Vilka förväntningar hade barnen på boken? Vad tyckte de om boken? Vilken 
av karaktärerna gillade de bäst? 

 
 
 
 
 
 
 



Ord och begrepp i Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren 
Sidhänvisningar kan vara olika beroende på upplaga! 

 
Kap 1: 
·         oknytt (s.7): övernaturliga väsen så som spöken, troll, vättar m.m 
·         förskrämt (s.7): bli rädda 
·         Vildvittror (s.7): ett oknytt som är en blandning av fågel och människa (finns bara i denna bok). 
·         rövarborg (s.7): en typ av stenslott där rövare/tjuvar/skurkar bor. 
·         armborst (s.7): en typ av vapen som skjuter pilar. 
·         skottglugg (s.7): ett fönster eller öppning i borgens vägg som man kan skjuta igenom. 
·         flocken (s.7): en grupp/ gäng. Flock används bara när det gäller djur. 
·         tuktade (s.7): uppfostra eller straffa. 
·         skraltig (s.8): dålig, krasslig, ranglig. 
·         rent från vettet av glädje (s.8): så glad att man blir tokig. 
·         vrångstrupen (s.8): brukar man säga om man sätter något i halsen. 
·         förundra (s.9): bli förvånad 
·         anmärka (s.11): säga, nämna 
·         högsätet (s.11): som en tron. 
·         förevisade (s.11): visa upp. 
·         ätten (s.12): släkten 
·         ”pipsvängen” (s.12): ett uttryck för att när något går dåligt eller att någon ska dra åt helvetet. 
·         uråldrig (s.13): väldigt gammal. 
·         rämnat mitt itu (s.13): gå sönder i mitten 
·         avgrund (s.13): Ett stort djupt hål. 
·         rasade som ett vilddjur (s.13): vara väldigt arg. 
·         tröstegrunder (s.13): saker som kan trösta. 
·         kolossal (s.13): väldigt stor. 
·         dass(kammare) (s.14): dass = toalett, kammare = rum 
·         fjolliga (s.14): fåniga, löjliga 
·         mjukare i nyporna och finare i fasonerna (s.14): att man beter sig bättre och är mer försiktig. 
·         nävar (s.15): händer 
·         fumlig (s.15): klumpig 
·         utan like på jorden (s.15): det finns ingen på jorden som är lika som hon/han. 
·         ärkefiende (s.15): någon som är ens värsta fiende. 
·         legat i luven på varandra (s.15): bråkat. 
·         hederligt folk (s.15): människor som inte gör något olagligt, tjuvar, rövar osv. 
·         bergpasset (s.16): en öppning i ett berg som man kan åka igenom. 
·         fora (s.16): en stor vagn som dras av hästar. 
·         häpnade (s.16): blev förvånad. 
·         tossingar (s.17): galningar, tokiga. 
·         grann (s.17): vacker, fin. 
·         raggiga skinntossor (s.17): trasiga tofflor av skinn. 
·         fått råda (s.17): fått bestämma. 
·         älven (s.18): vattendrag, jämför med bäck och flod. 
  
  
Kap 2. 
·         tjärn (s.20): liten skogssjö 
·         bli från vettet (s.21): bli galen 
·         nalkades (s.23): närma sig 
·         mässade (s.23): rabbla, sjunga, tala 
·         sällsam (s.23): märklig, underlig 
·         bloss (s.24): fackla, ljus 
·         dräper er (s.25): dödar er 
·         tvärbrant (s.26): avgrund 
·         rände (s.26): sprang omkring 
·         härden (s.27): kan betyda både eldstad eller hemmets centrum/hjärta 
·         skrin (s.27): liten ask eller låda 
·         fähund (s.27): en skurk, buse, drummel, usling 
·         knektar (s.27): en typ av soldat 



·         trindskallar (s.28): dumskallar 
·         oåtkomlig (s.28): något man ej kan nå, eller något som är stängt 
·         sovbänk (s.29): typ av säng 
·         förhängen (s.29): användes som avskärmare istället för väggar i exempelvis sovrum 
·         fröjd (s.29): glädje 
·         klösa (s.29): riva 
·         galnades (s.31): vara galna 
·         kunna sätta över den (Helvetesgapet) (s.32): hoppa över 
  
Kap 3. 
·         oerhörda(s.34): enorm, obeskrivliga, väldiga, otroliga 
·         pintjock (s.34): tjockt av någonting (här av rövare) 
·         lymmel (s.35): buse 
·         storkna (s.35): tappa andan, nästan kvävas 
·         från vettet av raseri (s.35): att man blir riktigt arg 
·         jämrade sig (s.35): oja sig, klaga, gnälla 
·         flöja (s.35): flyga över, hoppa över 
·         ge på trynet (s.36): slå till någon 
·         i vanvett och ursinne (s.39): göra något av ilska 
·         evinnerliga (s.39): eviga 
·         kräng på dig den här (s.40): ta på dig den här… 
·         nöjsamt (s.42): roligt, trevligt 
·         ölstånkor (s.43): typ av ölglas/mugg av trä 
·         mörare (s.44): mjukare 
·         spasserande (s.45): gående 
·         maka på er (s.45): flytta på er 
·         vrångt (s.47): fel 
  
Kap.4 
·         domderar (s.48): ryta, bråka 
·         särken (s.49): underklänning 
·         kolt med hosor till (s.49): ett plagg man har över underklänningen samt en typ av byxa som 
bars på medeltiden 
·         manade på (s.49): driva på, skynda på 
·         grämde (s.49): sörja över, vara ledsen över 
·         ärkemickel (s.50): ärkefiende, ens värsta fiende 
·         testar (hårtest) (s.50): tussar eller slingor av håret 
·         övermåttan (s.50): enormt, kolossalt 
·         änka (s.50): en kvinna som varit gift men mannen har dött 
·         mej veterligen (s.52): vad jag vet 
·         hurrilen (s.53): en smäll 
·         smädat (s.54): håna, reta någon 
·         tiga (s.56): vara tyst 
·         tampen (s.57): slutet av snöret/repet 
·         vägmärken (s.58): saker som man känner igen och gör att man känner igen sig 
·         de underjordiska (s.60): de som bor under jorden, ett väsen 
  
  
Kap.5 
·         högfärdades (s.63): stolt, skrytig 
·         häver ut dig (s.65): kastar ut dig 
·         rövarbyke (s.67): rövargäng 
·         stigmän (s.67): annat ord för rövare, tjuv 
·         äntra upp (s.68): klättra upp 
·         kivades (s.68): bråkade, retades 
·         innerligt avskydde (s.68): verkligen ogillade 
·         vildhäst (s.69): en häst som inte har någon ägare 
·         tämja (s.69): göra tam (till ett husdjur) 
·         skare (s.71): översta delen på snön som är hård som en skorpa 
·         bergknalle (s.71): klippa, berg, kulla 



·         kava sig upp (s.71): krypa upp 
·         jordkula (s.72): en bo under marken 
·         mödosamt (s.78): jobbigt 
·         ”söstra mi” (s.79): min syster 
  
Kap 6. 
·         spådde rätt (s.80): gissade rätt 
·         dråsade (s.80): ramlade 
·         skottade (s.80): ta bort snö med en stor spade 
·         förundran (s.81): förvåning, överraskning 
·         kry igen (s.82): frisk igen 
·         (får)kätte (s.82): bås, box som djuret bor i 
·         bestyr (s.82): arbete 
·         aspkärvar (s.83): högar/buntar med grenar från ett aspträd 
·         fårfioler (s.83): en del av fåret som man äter 
·         i bädden (s.83): i sängen 
·         förbittrad (s.84): arg, rasande 
·         kånka (s.84): bära 
·         folk och fä (s.84): människor och djur 
·         stenflis (s.86): små stenbitar 
·         tankfull (s.87): full av tankar 
·         ämbar (s.87): hink 
·         obeveklig (s.89): sträng, omedgörlig (vill inte lyssna på andra) 
·         illslug (s.90): slug, lömsk 
  
Kap 7. 
·         hornlykta (s.93): ett horn från ett djur som man fyller med fett (talg) från djuret som fungerar 
som stearin 
·         bingarna med mjöl (s.95): tunnor, lådor med mjöl 
·         koppar(hjälm) (s.97): koppar är en röd metall och Birk har rött hår 
·         visthuskammare (s.98): en typ av skafferi eller matbod 
·         rika krämare (s.98): ett lite fulare ord för en rik köpman/affärsman 
·         frikostighet (s.99): man bjuder och är generös, givmild 
·         dagsmeja (s.101): solen gör att snön smälter fast det är kallt, slask, töar i solen 
·         tvaga sig (s.101): tvätta sig 
·         ansa hår och skägg (s.102): klippa hår och skägg 
·         bykte (s.102): tvättade 
·         skrudad (s.102): klädd 
  
Kap 8. 
·         hemmavid (s.104): runt hemmet 
·         beta (s.107): äta gräs 
·         glänta (s.108): en öppen yta i skogen 
·         gnägget (s.108): ljudet som hästar gör 
·         hingst(föl) (s.109): ett föl (en hästunge) som är kille/hane 
·         tjudra (s.109): binda 
·         vrenskas (s.109): streta emot 
·         särdeles (s.110): mycket bra 
·         kuvat (s.111): besegrat 
·         modfällda (s.113): dyster, sorgsen 
·         fogden (s.114): någon som såg till att saker skedde på rätt sätt, kungens man 
  
Kap.9 
·         dvala (s.116): sömn, medvetslös 
·         sorgmodigt (s.116): sorgsen 
·         frejdig (s.116): modig, glad 
·         osämja (s.116): fiender, vara ovänner 
·         förgrymmad (s.117): arg 
·         era våp (s.117): era mesar 
·         käbbla (s.117): smågräla, småbråka 



·         simpelt (s.118): enkelt 
·         okvädas (s.126): hånas 
·         brydsamt (s.127): besvärlig 
·         obegripligt (s.128): något som inte går att förstå 
  
 Kap.10 
·         triumf (s.132): seger 
·         fiendens avkomma (s.133): fiendens barn 
·         tigande (s.132): tysta 
·         ängslats för dig (s.132): varit orolig för dig 
·         avmagrad (s.134): någon har blivit smalare av att inte äta 
·         spärrat in (s.135): låsa ina, stänga in 
·         bylte/packning (s.135): paket med ens tillhörigheter 
·         förundrat (s.135): förvånat 
·         outhärdligt (s.136): något som man inte står ut med 
·         makalös (s.136): otrolig 
·         hindrad (s.138): stoppad 
·         krökte (s.139): svängde 
·         trolska (s.139): magisk 
·         furor (s.140): tallar 
·         kärr (s.140): träsk 
·         porsen (s.140): en liten buske med starkt doftande blad 
·         gölar (s.140): skogssjö 
·         uråldrigt och sorgesamt (s.140): gammeldags och sorgligt 
·         halstrat (s.140): grillat 
  
Kap.11 
·         granrisbädd (s.145): säng/sovplats av grankvistar 
·         blossande röd (s.146): flammande/glödande röd 
·         pyrde (s.146): ryka eller glöda svagt 
·         ämbar (s.148): hink 
·         bryne (s.148): en slipsten som man vässar knivar och verktyg med 
·         kittel (s.148): kastrull 
·         spjut (s.148): lång pinne med en vass spets frampå 
·         kava sig… (s.149): krypa, hasa, kravla 
·         illdåd (s.151): brott, brottslig/dålig gärning 
·         sladder (s.151): skvaller 
·         gruva sig (s.151): oroa sig 
·         skymma (s.151): börja bli mörkt på kvällen 
  
Kap.12 
·         muntert (s.154): glatt 
·         kvistat av (s.156): ta bort alla kvistar på ett träd 
·         morsk (s.156): orädd, modig 
·         skanken (s.156): benet 
·         förbittrat (s.157): argt 
·         dödsångest (s.161): rädsla att dö 
·         skri (S.161): skrik 
·         sto (s.161): en hästflicka/hona 
·         bringa (s.162): bröstet 
·         märren (s.162): honhäst, sto 
·         juvret (s.165): hästens bröst som ger mjölk, mjölproducerande spenar 
  
Kap 13. 
·         okynnigt (s.169): busigt 
·         hästman (s.169): hästens hår 
·         omåttligt (s.170): överdrivet 
·         kollriga (s.173): galen, tokig 
 
 



 
  
Kap 14. 
·         salighet (s.179): lycka 
·         rättmätiga (s.181): rätt enligt lag 
·         tryter (s.182): ta slut, minska 
·         skyggade (s.184): dra sig undan 
·         skylande (s.187): döljande 
  
Kap 15. 
·         dibarn (s.192): barn som ammar 
·         folkvett (s.192) hur man uppför sig 
·         rämna (s.193): rasa, gå sönder 
·         skickebud (s.196): någon man skickar meddelanden med 
·         förebrå (s.196): anklaga eller skylla på 
   
Kap 16. 
·         pinande envist (s.201): plågsamt envist 
·         rimfrost (s.202): frost, tunn ishinna 
·         kvillra (s.207): pipa, kvittra 
·         vanvettiga påfund (s.210): tokiga idéer 
·         bykkaret (s.211): badbalja, badtunna 
  
Kap 17. 
·         käxande (s.214): småtjata 
·         tvekamp (s.215): 2 som slåss om makt 
·         olycksbud (s.216): dåliga nyheter 
·         styrkemätning (s.218): mäta vem som är starkast 
·         utröna (s.218): ta reda på 
·         bedyra (s.219): lova 
·         skrevet (s.219): mellan benen 
·         gästabud (s.222): en fest 
·         präktigt gille (s.222): en riktig fest 
·         en ed (s.223): man lovar något 
·         förgätet (s.223): bortglömt 
·         gemak (s.225): rum, sal 
·         råskinn (s.227): busar 
   
Kap 18. 
·         ensliga (s.229): ensamma 
·         skildrade sina dåd (s.229): berättade vad de gjort 
·         jordsatte (s.232): begravde 
·         rovlystna (s.234): de som bara vill ha 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter till Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren 
 
Mattisborgen 
 
- Bygg, måla eller rita Mattisborgen. Förslag 
på material för bygge är kartong, lera eller 
papier mache. Gå först igenom med 
eleverna vad man har fått veta om 
Mattisborgen i boken. 

Seriestripp eller saga 

- Rita/skriv utifrån boken vad eleverna tror kommer hända när Ronja ger sig ut i 
skogen (kap 1). Om ni ska göra seriestrippar rekommenderas färdigritade rutor 3-4 
st, som eleverna ritar och målar i. Serierutorna kan också ha prat- och tankebubblor, 
samt berättanderutor. (Två mallar med serierutor bifogat). 

Oknytt 

- Rita/måla och/eller skriv hur man tror att de oknytt, Vildvittror och grådvärgar, som 
namnges i kapitel 1 ser ut.  
- Kan barnen komma på oknytt som man talar om idag? 
- Låt barnen hitta på egna oknytt som också skulle kunna leva i Mattisskogen. Rita 
och berätta i text eller muntligt för klassen. 

Vargsången 

- Sjung Vargsången tillsammans med eleverna (sångtexten finns bifogad). Man kan 
söka på både gitarr och pianonoter på Internet. På ”Youtube” kan man höra 
originalsången till filmen. Sökord på Youtube: Vargsången. 

Saga 

- Barnen kan skriva en saga om hur de tror att Mattisrövarna kommer gå tillväga för 
att få bort Borkarövarna ur Norrborgen. De kan spela in sin saga med film eller ljud, 
alternativt göra en kort teater och spela upp för klassen.  

Karaktärsbeskrivningar 

- Barnen skriver hur de tycker att Ronja, Mattis, Lovis och Birk verkar vara som 
personer. När klassen sedan läst flera kapitel kan man gå tillbaka till dessa och se 
om elevernas uppfattning har ändrats. Detta kan man även göra tillsammans i en 
tankekarta som sparas för att visa med projektor. 

Djurens skog 

- i boken (kap 4) pratar Birk om att Mattisskogen är djurens skog. Vad finns det för 
djur i våra svenska skogar och hur beter man sig när man är i skogen? 
- allemansrätten kan man tala om tillsammans med eleverna och om vad man får 
göra och inte göra. På naturvårdverkets hemsida finns det både informationsfilmer för 



barn, tips på tipspromenadfrågor samt information. Sökord: Naturvårdsverket 
allemansrätten 
 
Höstskog 
- hur ser skogen ut på hösten? Vart tar djuren vägen när det börjar bli kallare? Vilka 
färger finns i skogen? Vad händer med löv och växter? 
- hur ser Mattisskogen ut på hösten (kap 5)? Låt eleverna måla med vattenfärg en 
höstskog där de även kan måla/rita in figurer från boken. Om ni inte vill rita finns  
kopieringsunderlag med figurer ur boken (tecknade av Elon Wikland). Läraren kan 
kopiera bilderna som barnen sedan får klippa ut, färglägga och limma in i sin skog.  
 

Hjälpande vänner 

- i boken hjälper Ronja och Birk varandra 
många gånger. Gör en lista/tankekarta på de 
gånger då de har hjälp varandra. 
- vad är vänskap och hur ska man vara mot 
varandra när man är vänner? Arbeta med 
skolans värdegrund för att tala om vad ni 
bestämt på er skola. 
 

Björngrottan 

- i kapitel 10 flyttar Birk och Ronja ut i Björngrottan. Eleverna kan rita Björngrottan 
och hur de skulle inreda grottan om de skulle flytta dit. Låt fantasin flöda men endast 
naturmaterial kan användas då de bor i skogen. Exempelvis sten som bord m.m. Om 
man vill utvidga denna aktivitet kan man gå på utflykt till någon skog där barnen 
antingen kan bygga egna utomhushem med hjälp av naturen eller ta med 
naturmaterial som de kan skapa små Björngrottor av i 
klassrummet. 

Skalle- Pers hemlighet 

- vad var det som grådvärgen hade visat för Skalle-Per? 
Eleverna kan rita/måla/skriva vad de tror att hemligheten 
var.  

Filmen om Ronja Rövardotter 

- Låt eleverna få se filmen om Ronja Rövardotter 

och sedan skriva en recension av filmen. Var allt 

som i boken? 

- På Youtube finns klipp på tecknade Ronja 

Rövardotter som anime, både på engelska och 

svenska. Sökord på Youtube: Ronja Anime. Vad 

tycker barnen om denna film jämfört med boken 

och originalfilmen? 



  

 

  

  



 

 

 

 

 



ORDBINGO 

Ni kan spela ordbingo med ord från boken. Eleverna klipper 

ut 6 st bilder (det finns 9 att välja mellan). De limmar bilderna 

i rutnätet. På detta sätt får alla olika brickor. 

Bilder och rutnät bifogas 

Nivå 1: Gå igenom orden innan spelet. Ropa bara upp ord 

som finns med i spelet. 

Nivå 2: Gå igenom orden innan spelet. Ropa upp fler ord än 

de som är i spelet. Fetmarkerade ord finns med som bild. 

Läraren kan lägga till fler ord. 

 

Ord: dass, nävar, älv, bloss, tjärn, skrin, knekt, förhänge, 

tamp, fårfiol, ämbar, armborst, glänta, fura, kittel, spjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

                                                             

 

                                                              

 

                                                                             

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vargsången 
Text: © Astrid Lindgren / Musik: © Björn Isfält 

Vargen ylar i nattens skog, 
han vill men kan inte sova. 
Hungern river hans vargabuk, 
och det är kallt i hans stova. 
Du varg, du varg, kom inte hit, 
ungen min får du aldrig.  

Vargen ylar i nattens skog, 
ylar av hunger och klagan. 
Men jag ska ge'n en grisasvans, 
sånt passar i vargamagar. 
Du varg, du varg, kom inte hit, 
ungen min får du aldrig.  

Vargen ylar i natten skog, 
och hittar sig inget byte. 
Men jag ska ge'n en tuppakam, 
att stoppa ner i sitt knyte. 
Du varg, du varg, kom inte hit, 
ungen min får du aldrig.  

Sov, mitt barn, i bädden hos mor, 
låt vargen yla i natten. 
Men jag ska ge'n en hönsaskank, 
om ingen annan har tatt 'en. 
Du varg, du varg, kom inte hit, 
ungen min får du aldrig. 



 

LÄRARHANDLEDNING 

RONJA 
RÖVARDOTTER 

Av Astrid Lindgren 
 

 

 

Lärarhandledningen baseras till större delen på idéer av 

Emma Fredriksson och Marie-Louise Thorlak 


