Lärarhandledning
Hälsningar från havets botten av Christina Lindström
Här följer förslag på hur arbetet med romanen kan se ut i en grupp eller i en klass. Läromedlet
vänder sig främst till grundskolans senare årskurser men kan givetvis även användas på gymnasiet.

Boken handlar om 16-åriga Fille som i bokens inledning ska
börja Estetiska programmets musikinriktning på gymnasiet.
Han bor med sin kärleksfulla men rastlösa pappa Martin i
en liten stad på västkusten. I Filles bakhuvud finns minnet av
Hanna, tvillingen som när hon var i nioårsåldern försvann
från staden och Filles klass. Första dagen på gymnasiet ser
han henne igen och faller handlöst på nytt. Han gör allt för
att närma sig henne men det är svårt att lära känna Hanna.
I takt med att de inleder ett kärleksförhållande börjar bilden
av vem Hanna är, och var hon har varit se senaste åren,
klarna. Även Fille börjar fundera över sitt förflutna, främst
över mamman som försvann och som pappan inte klarar att
prata om.
Runt Fille finns också den plikttrogna farmodern samt Filles
barndomsvänner Jonte och Edwin. Ett av budskapen i boken
är att det alltid finns hopp, och att det finns möjlighet att
välja sin egen väg oavsett hur ens bakgrund ser ut.

Några personer i boken:
Fille: Musikälskare, nybliven gymnasist. Öppen, rolig och omtänksam.Väldigt kär i Hanna.
Filles pappa Martin: Motorcykelåkande musikälskare. Spontan och lite bohemisk. Tänker att allt
”ordnar sig”. Klarar inte att prata om svåra känslor.
Hanna: Filles tillbakadragna, piercade, begåvade kärlek. Har levt ett tufft liv.
Farmor: Den stadiga klippan i Filles liv. Bistår med mat och pengar när det behövs. Har pliktkänsla.
Betonar vikten av att Fille sköter sig i skolan och rent allmänt.
Jonte: Filles rejäla barndomskompis vars föräldrar är väldigt ordentliga.
Edwin: Filles styrketränande, kaxiga kompis som är pojkidolssnygg och sjunger i Filles band.
Visar sig delvis vara en annan än han ger sken av.
Sofia: Danstjej på Filles skola. Kär i Fille.
Kajsa: Hannas trasiga tvillingsyster. Bor på behandlingshem för sitt drogmissbruk.

Förslag på hur romanen kan introduceras i gruppen:
Föräldrar och barns relation
•

Hur är en bra förälder?

•

Vill ett barn ha en kompisrelation till sin förälder?

•

Hur lär sig ett barn eller en tonåring vad som förväntas av honom eller henne?

Vänskap
•

Är det viktigt att kompisar är väldigt lika varandra som personer?

•

Vilka för- och nackdelar finns det med olikheter?

•

Vilken är den viktigaste egenskapen hos en kompis?

Att bli kär
•

Hur uppstår attraktion? Bortsett från utseendedetaljer, vad krävs för att någon ska bli
attraherad av en annan person?

•

Vad är det för skillnad på att bli kär när man är sju år, sexton år och trettiofem år?

Titta gärna på en eller ett par olika versioner av den boktrailer som har gjorts
av esteteleverna på Akademi Sinclair i Uddevalla: http://www.sinclairmedia.
se/?p=1198 och/eller låt eleverna titta på bokens omslag.

Diskutera:
Vad tror ni att boken handlar om? Hur tror ni att Fille är som person? Någon
gissning om hur handlingen kan kopplas till bokens titel?

Själva läsningen
Boken är 208 sidor lång och kan gärna läsas på fyra eller fem veckor. Första kapitlet (sidan 5-16)
kan gärna läsas högt för klassen. Eleverna kan annars läsa det tyst på lektionstid.

Frågor till klassen efter första kapitlet:
•

Vad vet eleverna om Filles, Jontes och Edwins personligheter?

•

Vilka är Kajsa och Hanna?

Eleverna kan gärna ges läsbeting varje vecka. Många elever gillar att visa att de har läst och är
stolta över det. Den lärare som är mån om att veta om eleverna verkligen har läst och förstått
på individnivå, kan låta eleverna svara kortfattat på två eller tre enkla frågor som rör innehållet
i det som just har lästs. Frågorna kan besvaras individuellt efter varje läsbeting. När svaren har
samlats in, kan eleverna diskutera det de har läst i grupper och/eller helklass. Förslag på kontrollfrågor finns allra sist i detta dokument.

Nedan följer ett antal diskussionsfrågor kopplade till olika delar av boken, samt
några förslag på avslutande uppgifter.
Vecka 1: Kapitel 1–8 (Gärna lästid i skolan.)
Vecka 2: Kapitel 9–13
Vecka 3: Kapitel 14–17
Vecka 4: 18–21
Vecka 5: 22–27

Kapitel 1–8
Diskussionsfrågor:
Möte med nya människor
•

Är första intrycket viktigt? Är det vanligt att människor får ett felaktigt första intryck
av en ny bekantskap?

•

Har du varit med om att du har mött någon och fått helt fel uppfattning om den
personen?

•

Hur gör man ett riktigt dåligt första intryck på någon?

Hanna och hennes syster Kajsa
•

Fille och Hannas liv som gymnasister varvas med tillbakablickar. När träffas de för
första gången?

•

Hur skiljde sig Hanna och hennes syster Kajsa från varandra och från de andra
barnen i klassen, när de var små?

•

Hur försökte Fille få Hannas uppmärksamhet?

Ansvar och pliktkänsla
•

Hur reagerar Filles pappa när han hör att han behöver följa med på utvecklings
samtal? Varför reagerar han så?

•

På vilket sätt är Filles farmor annorlunda i jämförelse med pappan? Hur ser hon på
Filles pappa?

•

Fundera över hur du tror att Hannas, Filles och Jontes hemförhållanden är.

Oroliga själar
•

Filles pappa verkar glad och spontan som person, men vad får oss att förstå att han
stundtals har en orolig själ?

•

När Hanna och Fille kysser varandra på lägret säger Hanna att hon märker att Fille
har försökt nå henne tidigare.Vad tycker hon om att Fille försöker få kontakt med
henne? Hur beter sig Hanna morgonen efter kyssarna?

Kapitel: 9–13
Diskussionsfrågor:
Hanna och Fille lär känna varandra
•

På sidan 75 använder Hanna bildspråk.Vad menar Hanna med att ”hoppa genom den
brinnande ringen”?

•

På vilket sätt får Hanna Fille att känna sig betydelselös när andra är med? Varför tror
du att hon beter sig som hon gör?

Fille och skolan
•

Hur går det för Fille med skolarbetet? Vilket stöd får han hemma?

•

Vad menar farmor med orden ”Du måste bestämma dig för att inte bli som han”
(sidan 89)? Hur fri är en människa att välja sin egen väg oavsett vilken väg ens
föräldrar har valt?

•

Vad måste Fille göra för att lyckas med skolan? Finns det en chans för alla att klara av
sina studier?

Kapitel 14–17
Diskussionsfrågor:
Alkohol
•

Vilka för- och nackdelar finns det med alkohol?

•

Har du hört tals om unga som har bråkat med en kompis eller förälder efter att ha
druckit alkohol? Har du hört talas om någon som har tappat nycklar, kläder eller
pengar efter att ha druckit alkohol?

•

Finns det risker med att hångla eller ha sex under påverkan av alkohol?

•

Jonte dricker juice när de andra dricker öl, och man får intrycket att de andra respekterar hans beslut fullt ut. Finns den respekten i alla kompiskretsar? Är det svårt
att stå emot grupptryck?

Hångel
•

Om någon tycker om en på riktigt och vill hångla med en på grund av det, är det rätt
av föremålet för kärleken att ”hångla tillbaka” även om hen inte besvarar känslorna?

•

Varför mår Fille dåligt över hur han betedde sig mot Sofia?

Släktband och gener
•

Hanna redogör för sin teori om tvillingar och gener. På vilket sätt är hennes sätt att
se på människors möjligheter hoppfullt?

•

Hur tänker Fille runt sitt genetiska och sociala arv?

Impulskontroll
•

Håller Fille på att utveckla ett konsekvenstänkande och vad innebär det i så fall?

•

Vilka för- och nackdelar finns det med impulskontroll? Behöver alla ett visst mått av
impulskontroll?

•

Kan kontrollbehovet gå för långt?

Kapitel 18–21
Diskussionsfrågor:
Filles pappa Martin
•

Hur mår Filles pappa Martin? Hur skiljer han sig från många andra pappor?

•

Varför är Filles farmor irriterad på Filles pappa? Hur ser du på honom?

Är alla ”lite störda”?
•

På vilket sätt verkar det svårt att vara Hanna ibland?

•

Hanna säger att hon försöker förlåta sig själv för att hon är ”lite störd”. Tror du att
alla egentligen upplever att de är ”lite störda” även om de inte säger det rakt ut?

•

Är ”onormal” en förolämpning, eller kan det egentligen betyda ”unik” och ”speciell
på ett intressant sätt”? Är det varje trettonårings dröm att vara den mest normala
trettonåringen i världen – och i så fall varför?

•

Ger vissa människor intryck av att vara säkrare än de är? Någon i boken kanske?

Kapitel 22–27
Diskussionspunkter:
Edwin
•

Har Edwin bra självförtroende?

•

Vad säger Nicke om anabola steroider?

•

Hur påverkar bruket av anabola Edwin?

•

Blir människor lyckligare på djupet av att få större muskler eller på annat sätt jobba
hårt för att nå ett visst utseendeideal?

Att känna starka känslor
•

På sidan 199 pratar Edwin och Fille om hur utsatt en person med starka känslor kan
känna sig, men att det inte går att skydda sig från att bli sårad om man vill uppleva
passionerad kärlek. Tror du att det stämmer?

•

Hur reagerar Hanna när Fille berättar om sina stora känslor för henne?

•

Hur känner Fille och Hanna när de tar avsked i slutet av boken? Vad betyder
uttrycket ”carpe diem”?

Viljan att förändras
•

Hur berättar Filles pappa att han har känt sedan Filles mamma lämnade familjen?
Hur hanterar han det?

•

Hur vill han ändra på sig?

•

Hur ändras andra karaktärer i boken – till exempel Fille, Edwin och Hanna – under
berättelsens gång? Finns det karaktärer i boken som inte ändras alls?

1. Uppgifter under eller efter läsningen
1. Gör en intervju med en av karaktärerna.
2. Spela upp en scen ur boken.
3. Rita upp någon del av berättelsen med bilder eller i serieform.
4. Skriv en fortsättning på boken.
5. Skriv ett brev från en av personerna i boken till någon annan.
6. Jämför boken med någon annan bok du har läst eller film du har sett.
7. Skriv en tidningsartikel som behandlar en händelse i boken.
8. Skriv en (argumenterande) insändare om ett ämne i boken.
9. Skriv ett lovtal till en av karaktärerna.

2. Förslag på avslutande uppgifter
Muntlig eller skriftlig elevuppgift
Genrebestäm boken, uppge titel och författarnamn. (Exempel: ”Född ägd är en historisk
roman om slavhandel under 1600-talet. Den är skriven av Berta Bertilsson.”)
•

Tala om hur berättelsen är upplagd. I kronologisk ordning? Tillbakablickar? Vems
berättarperspektiv?

•

Jämför en person i boken med en annan.Vilka brister och styrkor har de? Vilket stöd
har de? Vad drömmer de om? Vad står i vägen för deras dröm? Beskriv dem ingående.
Ge exempel (med sidhänvisningar) som stödjer din bild av personerna.

•

Välj ett ämne i boken (föräldrar-barn, kärlek, alkohol, vänskap, grupptryck, arv, skola,
depression, anabola, kroppsideal, musik, gå sin egen väg, social osäkerhet, att våga
känna känslor, impulskontroll), ge exempel på hur det presenteras i berättelsen och
redogör för dina egna tankar runt ämnet.

3. Uppsatsämnen
Ansvar och carpe diem
Filles farmor och Filles pappa har olika förhållningssätt till en hel del. Under bokens gång
förändras Filles sätt att se på sin pappa och dennes ideal.
Diskutera hur pappan ser på exempelvis skola, ansvar, jobb, pengar och att tala om svåra
känslor, och jämför med farmoderns förhållningssätt.
Ge exempel på hur Fille ger intryck av att åtminstone delvis välja ett annat förhållningssätt än pappan.
Redogör för hur du ser på balansen mellan ansvar och ”carpe diem”.

Självförtroende, kärlek och förhållanden
Edwin ger intryck av att vara populär. Han är noga med sitt utseende, sjunger bra och
uppträder kaxigt.
Ge exempel på hur bilden av Edwin och hans självförtroende ändras under läsningens
gång.Vilka rädslor har han?
Diskutera Edwins syn på kärlek och förhållanden.
Redogör för hur ditt sätt att se på kärlek och förhållanden liknar eller skiljer sig från
någon eller några av karaktärerna i boken.

4. Läskoll
Frågor eleverna kan besvara (kortfattat) skriftligt och individuellt under
läsningens gång.
•

Fille, Jonte och Edwin börjar alla tre på Estetiska programmets musikinriktning.Vilka
hamnar i samma klass? Vad var knäckebrödsligan? Var äter Fille ibland när det inte
finns mat hemma?

•

Var befinner sig Fille och Hanna när hon plötsligt lägger armarna om honom och ber
honom följa med? Varför är Fille ledsen på vägen hem från Lindesviken?

•

Hur träffas Fille och Hanna när Fille ska ut och springa? Vad får vi veta om deras
mammor?

•

Vad berättar Filles farmor om hans mamma? Vad tycker Fille om sin pappas förslag
att åka till Thailand över jul?

•

Vilka kommer in i klassrummet och hämtar Edwin? Vad anklagas Edwin för?

•

Hur svarar Sofia när Fille ropar förlåt genom fönstret? Fille och hans pappa får en
inbjudan till en fest per post.Vem bjuder in till den festen?

