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Jagger Jagger
Text: Frida Nilsson
Illustrationer: Lotta Geffenblad

Bengt mobbas av de andra barnen på gården, han vill helst inte gå ut alls. Men
varje dag lämnar mamma en lapp på köksbordet med ärenden hon vill att han
ska gå, om så bara till soprummet. Bengt vill inte att mamma ska bli ledsen så för
att slippa förklara att han blir mobbad går han ut. En gång fick han sin mössa
kastad i ån, en annan lera på cykelsadeln. Den gången då han träffade Jagger var
han inlåst i soprummet. Jagger är uteliggarhund och ingen lämplig kompis alls,
enligt föräldrarna i huset. De ler vänligt mot Bengt och hans föräldrar, pratar och
låtsas minst av allt om att deras barn mobbar Bengt. Den enda som inte låtsas är
Jagger, han tycker att Bengt ska hämnas.

I september 2017 gjorde vi den här lärarhandledningen, Ninni Malmstedt, Sara
Mattsson, Lena Nilsson Berg, Emelie Olofsson och Christina Strömwall. Vi arbetar
alla som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vår tanke är att du använder dig
av de delar som passar dig och din klass.
Lycka till!
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Innan läsningen:
Titta på framsidan. Vad tror du boken handlar om?
Läs baksidestexten – vad är det för äckligt med Bengt, tror du?
Boken är skriven av Frida Nilsson som även skrivit Jag, Dante och miljonerna,
Apstjärnan och böckerna om Hedvig. Har du läst någon annan bok av henne?
Vad minns du av den?

Jag
Rita en bild eller karta över gården nedanför Bengts hus.
De andra barnen på gården är inte snälla mot Bengt, varför är det så?
Bengt säger att det är hans fel att han är äcklig. Vad tycker du?
Vad händer när någon eller några säger något elakt till någon?
Hur skulle du känna om någon sa något dåligt till dig om ditt utseende?
Åsikter är aldrig sanningar. Vad betyder det? Vad är det för skillnad på fakta och
åsikt?
Om någon har en taskig åsikt om någon annan, så är det bara den personen som
tycker så.
Det betyder inte att det är så. Blir det mer sant för att många säger det?
På vilka sätt kan vi se olika ut?
Vad betyder ordet norm/normativ?
Slå upp norm i NE:se - diskutera. Finns det normer som ni tycker är fel?
Bengts mamma skriver ofta lappar till Bengt för att han ska gå ut. “Själv ville jag
helst vara inne till jag blev trettio” säger han. Varför det?
Hur reagerar Bengt när Astrid säger att han ska ta upp ärtan?
Bengt blir inlåst i soprummet. Hur känner han sig? Har du blivit instängd någon
gång? Hur kände du dig då?

Hunden
Hunden presenterar sig som en uteliggarhund. Vad är det?
Beskriv hunden.
Bengts pappa och mamma tycker inte om att han är kompis med Jagger. Varför
det tror du?
Jagger äter konstiga saker, ärtor och glass. Vad är det konstigaste du har ätit?
Vad tror du det är för hemlig sak som hunden ska visa?
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Straff
Vad är ett straff?
Jagger bor i en container. Han tycker att han har det mysigt, det håller inte Bengt
med om. Vad tycker du behövs för att det ska bli mysigt?
Har du sett någon som bor på gatan någon gång?
Jagger hade snott jackan av Heikki som hämnd. Vad tänker du om att hämnas?
Tycker du att det är en bra hämnd? Vad hade du tyckt om någon hade tagit något
som du tyckte väldigt mycket om?
Jagger blir arg för att Bengt pratar om sin lägenhet. Varför det, tror du?

Löftet
Varför berättar inte Bengt för sina föräldrar om hur han har det?
Varför vill inte Bengts föräldrar att han pratar mer med Jagger? Vad är de så
oroliga för?
Har du varit rädd för något som du hört dåliga saker om?
Tror du Bengt kommer hålla sitt löfte?
Är det viktigt att hålla vad en lovar? Vad kan hända om en bryter ett löfte?

Råttan
Vad är ett härbärge?
Bengt går till containern fast han lovat att inte prata med Jagger mer, varför då
tror du?
När han ser att containern är tom börjar han gråta. Vilka anledningar kan det
finnas till att han blir så ledsen?
Vad tror du de väljer att göra med råttan?
Har du begravt ett djur någon gång? Hur gjorde du då?

Nya kläder
Hur skulle du klä dig för att bli cool? Kan en bli någon annan om en har
coola/snygga/fräcka/häftiga kläder? Rita en bild av dig, när du klätt ut dig i coola
kläder och kanske känner dig som en annan person.
Bengt och Jagger bestämde sig för att göra något kul med råttan. Tycker du att
de lyckades med det? Var det kul för alla? Kan något anses kul när det görs på
någon annans bekostnad?
Vad skulle du ha gjort med råttan?
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Första straffet
Är straff och hämnd samma sak?
Jagger fastnar i brevinkastet. Har du fastnat någonstans?
Rita det som hände i det här kapitlet som en serie. Vik ett ritpapper så att du får
fyra rutor. Tänk ut noga vad du ska rita i varje ruta så att du får med de viktigaste
av det som hände.
Tycker du att det är rätt att straffa på det här sättet? Om inte, vad kunde de ha
gjort istället?
Vad tänker du om att Astrid direkt påstår att det är Bengt?

Det galna tidningsbudet
Hur verkar alla föräldrarna vara?
Varför låtsas föräldrarna så mycket när de pratar med varandra? Varför vill ingen
av dem låtsas om att Bengt blir mobbad?
Vad tänker du om att föräldrarna bestämmer om var och när de ska leka?
Bengt vill inte leka med de andra, så hur kommer det sig att hans mamma ändå
säger att han kommer ut nästa dag?
Tror ni det kommer avslöjas att det var Bengt som la råttan i Astrids brevinkast?

Kul
På ett sätt håller alla barnen ihop när de säger till sina spionerande föräldrar att
det funkar bra där nere på gården. Varför gör de det tror du?
Talar Bengt sanning om Qvist, tror du?
Kommer Astrid och de andra våga ringa på hennes dörr?
Vad kommer hända sedan, tror du?

Andra straffet
Jagger var det bästa som hänt Bengt. Vad är det bästa som hänt dig?
Bengt och Jagger slänger Gustavs cykel i ån, vad tycker du om det?
Vad kan en göra om en upplever att ingen lyssnar på en? Får vem som helst
straffa någon annan? Vad skulle en kunna göra istället?

Misstänkt
Bengt ljuger för sina och Gustavs föräldrar och förnekar att det var han som som
kastade cykeln i ån. Varför går de andra med på att det är så, fast de vet att det
är Bengt?
Hur tror du han känner sig när han ljuger? Har du ljugit någon gång?
Bengt tycker att han är en bättre kille nu. Varför gör han det, tror du? Vad tycker
du?
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Gurka
Allans mamma ser nästan rädd ut när Allan ska följa med Bengt. Vad tror hon
ska hända?
Hur känns det att bli tvingad att göra något som en inte vill?
Kan Allan och Bengt bli kompisar, tror du?
“Mamma förstörde allt i mitt liv” Vad tror du han menar med det?

Smart
Allan säger att han aldrig ville göra något av det som Astrid och Gustav gjort mot
Bengt, vad tror du om det?
Kan en stå bredvid utan att själv ha del eller skuld i det som görs?
Vad tänker du om att Allans mamma inte låter honom stanna hos Bengt?
Tänk på situationen ur någon av mammornas synvinkel. Skriv ner vad de tänker
och gör medan killarna är på Bengts rum.

Jagger bryter
Jagger blir arg när Bengt säger att han pratat med Allan, varför blir han det tror
du?
Vad menar Jagger när han säger att han bryter?
Hur tror du Bengt känner sig nu?

Gluggen
Tänk på händelserna i de senaste kapitlen. De är fulla av känslor. Försök komma
på vilka olika känslor som Bengt, Allan, Jagger och Heikki, samt Allans och Bengts
mammor känner.
Jagger tycker att Bengt bara tänker på sig själv, håller du med om det?
Jagger vill verka tuff, men är nog inte alltid det. Kan du ge exempel på att han
också är rädd och känner sig liten ibland.
Hur känns det att ha en isklump i magen? Har du haft det någon gång?

Slagsmål
Bengt verkar inte vilja hjälpa Jagger att lämna tillbaka jackan, men gör det ändå.
Hur skulle du ha gjort?
Det visar sig vara någon annan än Heikki som bor i gluggen. Hur tror du han
känner sig när Jagger vill ta tillbaka jackan?
Vad tror du de skulle göra mot Allan?
Vad tycker du om Jagger som kompis?

Sista straffet
Bengt mår dåligt, som att han har feber, när de ska hämnas på Allan. Har du
gjort något som du vet var lite dumt. Hur mådde du då?
Hur skulle Bengt ha gjort för att klara att stå emot Jaggers idéer?
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Aj
Vems fel är det att det blir som det blir med Allan? Har någon av dem mer skuld
än någon annan?
Är Jagger en bra kompis för Bengt?
Har du fått panik nån gång? Hur reagerade din kropp då?
Vad menas med döden i hjärtat?
Gör en sammanfattning av det här kapitlet i fem punkter. Börja så här:
1. Jagger säger till Allan att följa med, men Allan säger nej.
Det är tre personer med i det här kapitlet Jagger, Bengt och Qvist. Vad gör de
som är bra och vad gör de som är dåligt?

Dåliga grejer
Papporna lovar att de bara ska prata med Jagger, men det stämmer inte riktigt.
Märker ni att det är skillnad när barn bryter ett löfte eller när en vuxen bryter ett
löfte?
Jagger ropar på mamma när han blir kastad i vattnet, trots att han hela tiden
pratat så föraktfullt om andras mammor. Vad har han egentligen för relation till
sin mamma, tror du?
Bengts mamma sa att det blev dåligt när han träffade Jagger.
Bengt sa själv att det var innan det var dåligt. Hur tänker de? Vad tycker du?

Svettiga nätter
Varför tycker Bengt att det är bra att barnen på gården är rädda för honom?
Det är mycket som har ändrat sig, både för Bengt och Jagger. Vad tycker du är
det bästa som har hänt?
För Heikki blev den stulna jackan en vändpunkt och han tog tag i sitt liv igen. Hur
tror du det kommer gå för Jagger? Kan han också komma på fötter och slippa
containern?
Jagger började jobba som tidningsbud. Vad skulle du vilja jobba med när du blir
stor?
Kommer Bengt hälsa på tror du? Förlåter Jagger honom?

Virtanen/Svensson
Bengt beskriver skillnaderna mellan sitt höghus och Jaggers. Beskriv hur det ser
ut där du bor.
Bengt ville hälsa på för att se om de hade det tråkigt i sin lägenhet. Hur tycker du
de verkar ha det?
Jagger sa att han hade slängt grejerna han fått av Bengt, men de låg kvar i hans
garderob. Varför tror du han sparat dem?
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Vad är drömmar för sorts kaka? Vad vill du ha när du fikar? Baka något att fika på
när ni läst klart boken.
Det här kapitlet skulle ha kunnat heta Svartsjuk också. Vilka är svartsjuka
egentligen? Vad tror du?

Kenny
Bengt beskriver Kenny. Beskriv en kompis så noga du kan. Tänk på att använda
trevliga ord!
Vad tror du Kenny menar med att han måste ta saker med våld?
Jagger verkar tycka att en bara kan ha en enda kompis – vad tycker du?
Om du hade ett högkvarter, hur skulle det se ut? Vart skulle det ligga? Hur skulle
du inreda det?
Varför ville Jagger fastna med tassen i brevinkastet? Har du hittat på en
förevändning någon gång? Vad är en förevändning?
Äntligen har Bengt en kompis att leka med. Vad vill du göra tillsammans med
dina kompisar?

Allt man säger
Bengt är glad över sin nya kompis. Fast de var inte riktigt justa. Vad gjorde de för
fel tycker du?
Bengt sa att Allan skulle få den gröna pistolen, men när Allan nu påtalar det så
säger Bengt att “Man menar inte allt man säger”. Vid vilka tillfällen kan en säga
sånt en inte menar?

Lisa
Hur ser en Flitig Lisa ut? Leta upp en bild på nätet. Rita din favoritblomma.
Varför blev Jagger sur när Bengts mamma kom med blomman?
Vad kan en ta med när en går hem till någon på besök? Ska en alltid ha med sig
en gåva?

Kommod
Ta reda på vad en kommod är för något.
Jagger längtar bort. Vart skulle du resa om du kunde åka vart du ville?
Varför säger inte Bengt till de andra att Jagger har stuckit, tror du? Vart kan han
ha tagit vägen?
Vet du hur en räknar ut åldern på en hund?
Jagger blir skränig och yvig när han ljuger. Kan du se på någon om hen ljuger?
Hur?
Hur många olika sorters hus känner du till? Räkna upp dem.
Heikki bjuder på pannbiff, vilken är din favoritmat?
Vad tror du att Jagger ska göra?

9

Mammor
Bengt brukar föreställa sig att Jagger faktiskt är hos sin mamma vid ängen med
rosa blommor. Rita eller skriv hur du tror att det ser ut där.
Mammorna säger att det blivit så stökigt på gården sedan Kenny kom dit. Håller
du med?
Mammorna tycker också att Kenny och Bengt är taskiga mot de andra barnen,
men när Bengts mamma frågar om något av de andra barnen kan komma och
leka så vill de plötsligt inte det. Vad tror du det beror på?
De säger också att Kenny har “fått det hemifrån”. Vad har då deras barn fått
hemifrån eftersom att de var taskiga mot Bengt innan?
Vad menar egentligen Bengts mamma med allt hon säger till de andra
mammorna?
Vad kommer hända sedan?
Ljugarögon, vad är det?
Vad finns det för olika sorters lögner? När är det ok att ljuga?
Vart har Jagger tagit vägen tror du?

Efter läsningen
Vad tycker du om slutet på boken? Varför?
Den här boken handlar mycket om hämnd. Är det rätt att hämnas? Finns bra och
dålig hämnd? Vad kan resultatet bli om alla hämnas på varandra? Vad tror du
skulle hänt om Bengt inte börjat hämnas på barnen på gården?
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