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Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Adam har precis flyttat in i sin första lägenhet och han är väldigt nöjd. Dessutom behöver han aldrig
städa, diska, tvätta eller laga mat. Det gör Rut, hans robot. Vissa tror att AI och robotar kommer att ta över
världen, men det är väl inte möjligt?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,
tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7–9)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala
verktyg. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika
sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare,
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OMSLAGET
Innan ni börjar läsa, titta på omslagets framsida och prata om bilden. Vad föreställer den? Hur ser
roboten ut? Är den god eller ond?

AI
Vad vet eleverna om AI? Vad betyder det? Vad används det till? Läs på svt.se om AI:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/5-saker-du-behover-veta-om-artificiell-intelligens

ROBOTAR
Vad tycker eleverna att man ska använda robotar till? Finns det anledning att vara rädd för robotar? På
svt.se finns en artikel om roboten Erica:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/erica-varldens-mest-avancerade-robot

FLYTTA TILL MÅNEN
I boken tittar Adam på ett nyhetsinslag som handlar om människor som flyttar till månen. ”Vem vill flytta
till månen”, tänker Adam. Varför skulle människor flytta till månen? Skulle det vara intressant att flytta
dit?
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FACIT
Läsförståelse
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

På Adams jobb fanns robotar, men människor behövdes också. Varför?

2.

Adam trivdes väldigt bra i sin lägenhet. Vad tyckte han var så bra med den?

3.

Vad var det för högt ljud i köket?

Robotarna körde inte så bra och människor fick plocka upp efter dem.
Den låg mitt i centrum. Han älskade sitt vardagsrum som han kallade biorum.
Det var Rut som diskade.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
4.

Adam chillade i sin fåtölj. Vad betyder ordet chilla?

5.

”Vem vill flytta till månen”, tänkte Adam. Skulle du vilja flytta till månen? Varför? Varför inte?

Eget svar. (Förslag: Koppla av, ta det lugnt.)
Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6.

Vem var Rut och vad kunde hon göra?

7.

Varför tyckte Adam att det var fint att ha en tjej i hemmet?

8.

Beskriv Rut.

9.

Vad var det sämsta med Rut, tyckte Adam?

Rut var Adams nya robot. Hon kunde städa, tvätta, diska och laga mat.
Han kände sig mindre ensam.
Hennes kropp var av vit plast, hennes leder var av titan, hennes ansikte var kantigt och fult. Ett par stora
ögon satt högt upp på sidorna. Ögonen var gröna och blinkade ofta. Näsan var platt och bred.
Rösten var det sämsta med Rut. Hon lät konstig.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
10. Adam tyckte om att ha Rut hemma hos sig, men han kände sig också irriterad. På vilket sätt
märks det?

Adam tyckte att Rut var tjatig som alltid frågade om hon skulle göra något mer. Han kände sig tvungen att
svara. Han stängde av ljudet ganska ofta för att slippa höra henne.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
11. Adam kände sig mindre ensam med Rut. Tycker du att det är en bra idé att ha en robot om man
känner sig ensam. Varför? Varför inte?

Eget svar.
Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
12. Vad sa professorn om robotar?

Han sa att världen litar för mycket på robotar och att de kan ta över och bli farliga.

13. Adam blev rädd och skrek till. Varför blev han rädd?

Adam blev rädd när han såg att Rut stod bakom honom och tittade på honom.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. Adam var van vid Rut, men ändå blev han rädd. Varför blev han så rädd?

Adam tittade på nyheterna, där de berättade om en man och en kvinna som hade blivit mördade i sitt hem.
Det enda som var borta var roboten.

15. Vad menade Adam när han sa till Rut att hon skulle gå och lägga sig?

Han menade att hon skulle ställa sig i sin laddstation och ladda batterierna.

Kapitel 4
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Rut var en duktig robot. På vilket sätt?

Rut var mycket duktig på att hålla rent. Allt var perfekt i köket. Hon hade bytt lakan också.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
17. Adam var nästan lite avundsjuk på Rut. På vilket sätt?

Han tyckte att det skulle vara skönt att kunna stänga av sig och ”sova” som Rut.

18. I förra kapitlet fick vi en antydan om att något hemskt kommer att hända. Det handlade om paret
som mördades. I det här kapitlet finns också något som antyder att något kommer att hända.
Vad är det?

Adam tyckte att något blänkte bakom honom.
Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
19. Varför vaknade Adam redan efter en timme?

Han tyckte att han hade hört steg i rummet och en dörr som stängdes.

20. Adam tänkte att han kanske hade drömt, men var inte säker. Vad gjorde han?

Adam kände på dörren och gick runt och kollade så att allt var okej.

21. Vad var konstigt med Rut?

Det var en liten skärm som lyste på henne. Den brukade inte lysa när hon var i viloläge.
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22. Vad tänkte Adam att han skulle göra nästa dag?

Han skulle kolla det som stod på skärmen, C2P3, i Ruts manual.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
23. Vad tror du att C2P3 OK betyder?

Eget svar.

Kapitel 6
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
24. Vad är det som är konstigt i det här kapitlet? Varför?

Rut hade satt på musik i köket. Det brukade hon aldrig göra.

Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Rut hade dukat fram en lyxig frukost. Vad bestod den av?

Smör, marmelad, rostat bröd, plättar och kaffe.

26. Vad hände när Adam gick för att stänga av musiken?

Rut tog ett hårt grepp om hans arm. Det gjorde ont.

27. Vad hotade Adam med att göra?

Adam hotade med att lämna tillbaka Rut.

28. Vad trodde Adam att Ruts konstiga beteende berodde på?

Han trodde att det hade gjorts en uppdatering under natten.

Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
29. Hur uppträdde Rut under dagen?

Hon diskade och lagade mat som vanligt. Hon städade också.

30. Adam läste en artikel som varnade för robotar. Vad tänkte han om artikeln?

Adam trodde inte att robotar kunde vara smartare än människor.

31. Adam kollade upp C2P2. Vad var det?

C2P2 var Ruts namn från fabriken.

32. Vad trodde Adam att C2P3 var?

Adam trodde att C2P3 var en annan robot och att den kanske hade skrivit till Rut.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
33. Varför skulle Rut ha varit i kontakt med en annan robot, tror du?

Eget svar.
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Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
34. Rut bjöd Adam på te. Det luktade konstigt. Vad sa Rut att det var?

Hon sa att det var örtte och att det var gott och nyttigt.

35. Det var något konstigt med teet som Rut bjöd på. Hur märktes det?

Adam blev lugn och trött. Han somnade.

36. Adam gick förbi Ruts station. Vad såg han?

Han såg att Rut inte var där.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
37. Adam funderade på om Rut hade drogat honom, men han förstod inte varför hon skulle göra det.
Vad tror du? Berätta.

Eget svar.
Kapitel 10
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. Varför skrek Adam ”hjälp”?

Rut stod i sovrummet med ena armen höjd över huvudet som om hon skulle slå honom.

39. Vad hände?

Rut sa bara att hon hade bäddat Adams säng.

40. Nu förstod Adam att Rut var farlig. Hur förstod han det?

Han läste en notis på sin mobil om ett nytt mord. En kvinna hade mördats och roboten hade flytt.

41. Vad varnade polisen för?

Polisen varnade för robotarna C2P. De var livsfarliga.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Vad tror du händer? Tror du att Adam flyr från Rut? Förklara varför.

Eget svar.

Kapitel 11
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Vad gjorde Adam nu?

Adam försökte fly från Rut.

44. Hur slutade kapitlet?

Ett ljus blinkade bakom honom, han hörde kvicka steg och han fick ett slag i huvudet.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
45. Adam trodde att han kunde fly från Rut. Varför trodde han det?

Rut stod i sin station med stängda ögon. Hon rörde sig inte.

46. På vilket sätt märks det att Adam blev drogad av Rut?

Han vinglade till och var nära att trilla, det flimrade för ögonen och kroppen
kändes som seg lera.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
47. När Adam stötte till galgen i hallen blev han rädd att Rut skulle ”vakna”, men hon reagerade inte.
Tror du att hon ”sov”? Varför? Varför inte?

Eget svar.
Kapitel 12
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
48. Adam drömde att han satt fast och inte kunde andas. Varför drömde han det?

Rut satt på honom med benen på hans armar. Hon hade sina händer över hans mun och näsa.

49. Vad såg Adam och vad tänkte han innan han svimmade?

Han såg texten C2P2, attack! på Ruts skärm. Han tänkte att det var slut och att robotarna tog över
världen.

Analys
50.

Ur vems perspektiv är boken berättad? Påverkar det hur man uppfattar berättelsen?

Eget svar.
51. Vad får du veta om samhället som Adam lever i? På vilket sätt är det likt eller olikt samhället du
		 lever i? Hur tror du att det skulle vara att leva där?

Eget svar.
52. De flesta texter har ett samband med andra texter. Om du läser en bok kanske en scen, person
		 eller dialog får dig att tänka på en film. Det kallas för intertextualitet. I en bok kan det t ex vara ett
		 citat eller att en karaktär i boken påminner om en karaktär i en bok eller film. Kan du hitta 		
		 exempel på det i boken?

Eget svar.
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