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BJÖRNSTAD AV FREDRIK BACKMAN 
 
Björnstad är en riktig hockeystad. Alla följer det lovande juniorlaget. Om juniorlaget lyckas 
med säsongen kanske kommunen satsar på att lägga ett hockeygymnasium i Björnstad. I 
boken får vi följa Peter som efter ett liv som hockeyproffs i Kanada flyttat hem med sin familj. 
Vi möter också de 17-åriga killarna i juniorlaget och två 15-åriga tjejer som har blivit vänner 
för livet. 
 
Vi som har gjort den här lärarhandledningen är skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vi 
heter Susanne Almbecker och Maria Bolmehag.  
 
Tanken är inte att du ska använda allt som vi föreslår i den här handledningen utan välj ut 
det som passar dig och din klass bäst. Trevlig läsning! 
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Före läsning 

 
Det finns två olika omslag på boken. Titta på dem, vilket tycker du bäst om? Varför? Vad tror 
du boken handlar om? 
 

 
 
Författaren heter Fredrik Backman. Vet du något om honom och hans tidigare böcker? 
 

Kap 1. 
Hur börjar boken? Vad tänker du om inledningen? Vad tror du boken kommer att handla om? 
 

Kap 3-4. 
Beskriv personerna som du träffar i kapitel 2 och 3. Vilka är de? 
Vad tror du Mayas mamma menar när hon säger “Man kan inte bo i den här stan, Maya, man 
kan bara överleva den.” 
 

Kap 7. 
Benji och Kevin är kompisar. De är olika men gillar ändå varandra, går det? Vilka är deras 
likheter/skillnader? Gör ev ett VENN-diagram som beskriver likheter och skillnader. 
 

Kap 9. 
Vad tror du har hänt i Peter och Miras familj? 
 

Kap 10. 
Beskriv lektionen som du läste om på s. 86-88. Vad händer i klassrummet? Vad gör 
eleverna? Vad gör läraren? Beskriv det som är bra/dåligt. 
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Ana och Maya är bästa kompisar. De är också olika. Beskriv deras likheter och skillnader 
med ett VENN-diagram 
 
Försök att göra deras hemliga hälsning (s. 83). 
 

Kap 13. 
Är träningspasset som beskrivs i kapitlet realistiskt? 
 

Kap 14 

Författaren använder sig av meningar som förutspår handlingen. Två exempel på detta hittar 
du på s. 119 och s. 120. 
“Det är lördag, och allt kommer att hända idag. Allt det allra bästa och allt det allra värsta” 
“Hon kommer önska att hon hade gjort det” 
Med utgångspunkt i citaten, vad tror du kommer att hända? Vad tycker du om att författaren 
skriver sådana här meningar? Leta själv upp tre liknande meningar i de följande kapitlen. 
 

Kap 17. 
Williams mamma kommer in i omklädningsrummet. Är det vanligt att föräldrarna är med i 
omklädningsrummet före/efter matcher? Är det bra/dåligt? Vilka regler gäller i era 
idrottsklubbar? 
 

Kap 18.  
Hur mår Amat efter matchen? 
 
s. 160 “Folk säger att hon blivit galen, för det är vad folk som inte vet vad ensamhet 
egentligen är kallar det.”  Vad är ensamhet för dig? 
 

Kap 19.  
Amat och Zacharias är bästa kompisar. Nu skiljs deras vägar. Hur känns det för Amat? Hur 
känns det för Zacharias? 
 

Kap 20. 
Hur är stämningen på festen? 
Varför går Benji? 

 

Kap 21. 
Vad händer på festen? Beskriv två och två hur ni uppfattar händelserna. Stämmer era 
upplevelser överens över vad som har hänt? Finns det rätt eller fel?  
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Kap 22. 
Vilka känslor känner: 

 Amat? 
 Benji? 
 Maya? 

 

Kap 24. 
Vad tycker du om ungdomarnas och de vuxnas beteende efter festen? Gör de rätt/fel? 
Diskutera i smågrupper. 
 

Kap 29. 
Maya berättar för sina föräldrar om vad som hände på festnatten. Vad tror du kommer att 
hända nu med: 

 Maya? 
 Kevin? 
 Peter? 

 

Kap 33. 
Maya blir kallad för “hora”. Vad tänker du om det? 
 

Kap 34. 
Diskutera tillsammans i grupper hur Kevins respektive Mayas föräldrar reagerar. Hur skulle 
dina föräldrar reagera om något sådant här hänt dig eller i din kompisgrupp? 
 

Kap 38. 
Benji tar ställning mot Kevin - hans bästa vän. Vad tänker du om det? 
 

Kap 40. 
Mira ger sig på pojkarna som kastade stenen. Vad tycker du om det? 
 

När boken är utläst. 
Var boken som du förväntade dig? 
 
Vilken av personerna i boken gillar du mest? Varför? 
 
Välj ut någon händelse i slutet av boken som: 

 förvånade dig 
 du tyckte var bra 
 du tyckte var dålig 

 
Benji blir förälskad i basisten. Han berättar inte detta för David eller laget. Vad tycker du om 
det? 
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Är Kevins och Mayas familjer realistiska? Vad tycker du? 
 
På s. 430 finns ett tänkvärt citat. “Det kommer en ny morgon. Det gör alltid det. Tid går alltid i 
samma hastighet, bara känslor har olika fart. Varje dag pågår ett liv eller ett hjärtslag, 
beroende på vem vi tillbringar den med.” Vad tänker du när du läser det? Leta själv upp ett 
bra citat från boken och läs upp.  
 
Ett tema i boken är synen på manligt och kvinnligt. Hur tycker du att det skildras? Vad 
händer med de som inte passar in? 
 
Ett annat tema i boken är vänskap. Hur skildras vänskapen i boken? Berätta om någon 
vänskap. Vad betyder vänskap i en småstad som Björnstad? Vad betyder vänskap för dig 
och för den orten du lever i? 
 
Du ska berätta om boken för en kompis med fem meningar. Vad säger du? 
 
Har du läst någon annan bok med samma tema som i Björnstad? 
 
Andra delen i serien om Björnstad har kommit ut (2017), boken heter Vi mot er. Vad tror du 
kommer att hända i den boken? Vilka tror du huvudpersonerna kommer att vara? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


