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Hej! Vad trevligt att du är intresserad av mitt Musse & Helium-arbetshäfte.
Jag som skapat häftet arbetar som lärare i Finland och i min klass läser vi
just nu första boken om Musse & Heliums äventyr. 
 
Syftet när vi läser Musse & Helium är att träna flera förmågor. Mina elever
arbetar i mindre grupper där de läser högt för varandra. Fokus är bland
annat att träna läsflyt och läsförståelse, men också att våga ta plats och
uppträda. 
 
Jag har format materialet så att man kan skriva ut det som ett häfte. Om
du också vill göra det rekommenderar jag att se över skrivarinställningarna
innan du skriver ut materialet. 
 
Eleverna arbetar tillsammans med att formulera svaren till frågorna och
ordförklaringarna. I uppgifter där de ska antingen spå om framtiden eller
tänka tillbaka på vad de läst arbetar de mera självständigt.
Läsförståelsefrågorna och orden är tagna ur förlagets lärarhandledning till
Musse & Helium. Om du vill sätta till flera ordförklaringar rekommenderar
jag dig att ta en titt i lärarhandledningen. Där fanns ännu flera ord som kan
vara bra att förtydliga. 
 
Hoppas att du kommer att ha glädje av häftet! Om du är intresserad av att
se mera av det material som jag skapar eller om du vill se hur vi jobbar i
min klass så är du hjärtligt välkommen att besöka min Instagram
@classrummet. 
 
Hälsningar, 
Carolina Lassus
@classrummet 
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Mina  reflektioner
______________________________ 
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BBokens titel: 
_________________________________________ 

Författare: 
_________________________________________ 

Illustratör:  
_________________________________________ 

 

Diskutera med din grupp 

Fundera på och ta reda på  

Spå om framtiden  

Tänk tillbaka på det du har läst    
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KKapitel 1 - Hur allt började  

Frågor till texten  

Varför ville Duvjägarna kidnappa Musse och Helium?  

__________________________________________________  

Vad tror du att en tunnel mellan tid och rum är för slags 
tunnel?  

__________________________________________________ 

Vilka kunskaper tror du att Musses och Heliums föräldrar 
sett till att de fått med sig till Människovärlden?  

__________________________________________________  

Vad tycker du att de borde veta om vår värld för att klara sig 
här? 
__________________________________________________  

Vad betyder dessa ord och uttryck?  

Oanade: __________________________________________ 

Egenskap:  ________________________________________ 

Haft äran: _________________________________________ 
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KKapitel 2 - Hur hamnade vi här?  

Frågor till texten  

Varför får musungar lära sig att passa sig för människor? 

__________________________________________________   

Vad är det som får Musse att till slut krypa fram under 
soffan?  

__________________________________________________ 

Varför kan inte Musse och Helium förklara för Camilla 
varifrån de kommer? 

__________________________________________________ 

Det finns en fara som hotar Musse och Helium. Vad är det 
för fara? 

__________________________________________________ 

Vad betyder dessa ord och uttryck?  

Förundrat: ________________________________________ 

Dammråtta:  ______________________________________ 

Övertygande:  _____________________________________ 
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RRita ett landskap med snöklädda berg och tre 

solar – en orange, en turkos och en ljusgul. Kom 

ihåg att färglägga! 
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KKapitel 3 - Ett hål i väggen 

Frågor till texten  

Vad finns bakom hålet i väggen?  

__________________________________________________ 

Musse och Helium är små och var för tillfället väldigt rädda. 
Men det stoppade dem inte från att säga vad de tyckte och 
tänkte. Varför inte, tror du?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Musse blir misstänksam när han hör om sitt och Heliums 
kungarike. Varför det, tror du?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Vad är Ta-Ta för djur? Beskriv honom.  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Jämför era landskap från s. 4 i detta häfte med landskapet på 
s. 38 i boken. Hittar ni likheter och skillnader?  
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Virvelvind: ________________________________________ 

Givakt: ___________________________________________ 

Instinktivt: ________________________________________ 

Majestätiska steg: __________________________________ 

Hur tror du att ett djur som är hälften  
gris och hälften lejon ser ut? Rita och kom 
ihåg att måla!  
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KKapitel 4 - Tillbaka till Människovärlden 

Frågor till texten  

Varför måste Musse och Helium så plötsligt lämna Djurriket? 
__________________________________________________ 

Vad är det som gör att Ta-Ta förstår att en av lysmaskarna 
inte mår så bra?  

__________________________________________________ 

Varför vill inte Musse att Helium ska berätta för Camilla vad 
de varit med om?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Skulle du kliva in i ett hål i väggen som uppstått från 
ingenstans? Varför/varför inte?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Jämför era bilder från s. 6 i detta häfte med bilden på Charlie 
på s. 46 i boken. Vems bild är mest lik?  
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Uppmuntrande: ____________________________________ 

Babbelfaran: _______________________________________ 

Babbelattack: ______________________________________ 

Tror du att Musse och Helium kommer att  

berätta om sina upplevelser i Djurriket åt Camilla? 

Varför/Varför inte?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Rita och färglägg en scen från det ni läst idag.  
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KKapitel 5 - Färgblinda möss 

Frågor till texten  

Hur beskriver Musse en tandborste? 

__________________________________________________ 

Varför känner Musse sig stolt över att vara färgblind?  

__________________________________________________ 

 

Helium och Musse bestämmer sig för att deras mamma och 
pappa nog har det bra, fast egentligen vet de inte alls var 
föräldrarna finns. Varför tänker de så, tror du?  
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Vad betyder dessa ord och uttryck?  

Tagit på deras krafter: _______________________________ 

Fåfäng: ___________________________________________ 

Upprymt: _________________________________________ 
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HHur tror du att snigelbajs ser ut? Rita och 

färglägg!  
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KKapitel 6 - Miss i nassen 

Frågor till texten  

Var någonstans dyker det upp ett nytt hål i väggen hemma 
hos Musse och Helium?  

__________________________________________________ 

 

Helium tycker att Gamelinas röst låter som ett “långt segt 
tuggummi”.  Presentera er själva åt varandra på ett sådant 
sätt som ni tror att Gamelinas röst låter.  

 

Hur kommer det sig att alla i Djurriket verkar veta vilka 
Musse och Helium är, men mössen känner ingen?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

Varför ska Musse och Helium smörja in sig med snigelbajs?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Armé: ____________________________________________ 

Stollig: ____________________________________________ 

Fascinerat: ________________________________________ 

Oberört: __________________________________________ 

Rita och färglägg en scen från det ni läst idag.  
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KKapitel 7 - Duvjägarna kommer! 

Frågor till texten  

Hur märker Musse, Helium och tant Gamelina att Duvjägarna 

är på väg? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Varför tycker Ta-Ta att Musse och Helium är modiga? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Tant Gamelina kan låta arg ibland, men hon är bara tydlig. 

Känner du någon som kan låta som om hen är arg, fast hen 

inte alls är det? 

__________________________________________________ 

Vad är det för skillnad mellan att vara arg och att vara tydlig?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Gest:  ____________________________________________ 

Uppenbarade sig:  

__________________________________________________ 

Nära ögat: _________________________________________ 

Vad tycker du om boken hittills?  

Färglägg antalet möss, 1 mus = gillar inte boken, 5 möss = 
boken är fantastisk!  

 

Ringa in de adjektiv som du tycker beskriver boken 

Rolig Tråkig Spännande Otäck 

Dålig Bra Fin  Lagom 

Svår Lätt Mysig  Färggrann 
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KKapitel 8 - I Tant Gamelinas kök 

Frågor till texten  

Hur räddade Brunte Oxben livet på en fågelfamilj?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Varför vill Ta-Ta att Musse & Helium bara ska hälsa på 

kortare stunder i Djurriket? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Vad är det som gör att Helium bestämmer sig för att lita på 

Ta-Ta och Tant Gamelina? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Knappt tro sina öron: 
__________________________________________________ 

Ögon i nacken: 
__________________________________________________ 

Övertygande: 
__________________________________________________ 

Donera: 
__________________________________________________ 

 

Rita och färglägg en scen från det ni  

har läst idag  
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KKapitel 9 - Bråk ute på gården 

Frågor till texten  

Borde Musse och Helium fråga Sigge om han vill leka? Vad 

tror du att Sigge vill? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Varför tycker Musse & Helium att det är så roligt att vara 

ensamma hemma? 

__________________________________________________

__________________________________________________

Hur låter det när Ta-Ta skickar ett nytt hål? 

__________________________________________________

__________________________________________________

Vad hoppas Musse & Helium få veta när Ta-Ta säger att han 

ska berätta sanningen? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?    

Dyker upp: 

__________________________________________________ 

Förstenad: 

__________________________________________________ 

Hur tror du att det ser ut utanför Borgen?  

Rita och färglägg!  
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KKapitel 10 - Ta-Tas hemliga kontakt 

Frågor till texten  

Varför kallar pinnen Musse för “prins”? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Vad menar Larvis med att alla är så glada över att mössen är 

TILLBAKA i Djurriket? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Varför låter Larvis så konstig när han pratar? 

__________________________________________________ 

Vad tror du Ta-Ta menar när han säger till Larvis att de ska 

kämpa för det goda?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Hänfört:  _________________________________________ 

Drömsk: _________________________________________ 

Att vara guld värt: _________________________________ 

Falsett: ___________________________________________ 

Larvigt: __________________________________________ 

 

Hur tror du att en vandrande pinne ser ut?  

Rita och färglägg!  
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KKapitel 11 - Det visksäkra huset 

Frågor till texten  

Varför tog Ta-Ta med sig mössen till det visksäkra huset? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Varför vågar inte Duvjägarna ta sig till det visksäkra huset? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Vad tror du det är som Ta-Ta ska berätta för Musse & 

Helium? Varför är han så nervös för att berätta det? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Rangliga och skrangliga:  

__________________________________________________

Frekvens: 

__________________________________________________  

Pustade ut: 

__________________________________________________ 

Varsam: 

__________________________________________________ 

Vi börjar närma oss slutet av boken! Hur  

tror du att denna bok slutar?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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KKapitel 12 - Sanningen om mamma och 
pappa 

Frågor till texten  

Vem var det som sett till att Musse & Helium hamnade hos 

just Camilla? 

__________________________________________________ 

Varför är det ingen som vet var Guldosten är? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Varför är det bara Musse & Helium som kan hitta Guldosten? 

__________________________________________________  

Har det hänt att du skyllt på något för att slippa göra en 

jobbig eller obehaglig grej? Vad var det och varför gjorde du 

så? Diskutera!  
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Tidsfråga: 
__________________________________________________ 

Blodigt allvar 

__________________________________________________  

Gigantiskt 

__________________________________________________ 

 

Hur tror du att Guldosten ser ut? Rita och 

färglägg!  
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KKapitel 13 - Bladprataren och Spåris  

Frågor till texten  

Hur ska Bladprataren och nyckelpigan Spåris hjälpa Musse & 

Helium på deras resa? 

__________________________________________________

__________________________________________________

Varför tror du att Ta-Ta kallar Musse och Heliums resa för 

deras ”livs äventyr”? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Helium känner sig både orolig och ser fram emot nästa besök 

i Djurriket. Varför då? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Har du känt så inför något någon gång – att du både varit 

nervös och längtat? Diskutera! 
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VVad betyder dessa ord och uttryck?  

Korrekt: 

__________________________________________________ 

Unika:  

__________________________________________________ 

Vibrera: 

__________________________________________________

Oroväckande:  

__________________________________________________ 

Bävade inför: 

__________________________________________________ 
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MMina tankar om Musse & Helium 

Karaktären jag tyckte bäst om var: 

__________________________________________________ 

Jag tyckte att slutet var: 

__________________________________________________ 

Bäst med boken var: 

__________________________________________________ 

Skulle du rekommendera boken åt någon annan:  

JA  NEJ 

Vilka årskurser tror du boken passar åt? (ringa in)  

1 2 3 4 5 6 

Mitt betyg för boken:  
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�Det är stökigt i Musse och Heliums rum.
Hittar du orden i oredan? 

 
Orden är gömda i dessa riktningar.

Musse 
Helium 
Larvis 
Tata 
 

Camilla 
Charlie
Sigge 
Djurriket 
 

Gamelina
Snigelbajs
Guldosten
 
 


