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Blodskeppet
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Traz och Neva är fångar hos Krom. Han behöver dem för att väcka Blodskeppet till liv. Blodskeppet sitter
fast i berget och endast blod från jättar kan befria det. I Blodskeppet lever en ondskefull kraft och Traz
och Neva gör allt för att stoppa Krom, men den magiska hjälmens kraft är större än någonsin.

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)

•

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik,
sagor och myter. (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)

•

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7–9)

•

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor
och myter. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.

NIKLAS KROG

Blodskeppet

FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och diskutera i klassen:
•

Vilken känsla får ni av omslaget? Vad är det som skapar den känslan?

•

Har ni läst de andra böckerna i serien Berättelsen om hjälmen? Vilken detalj på omslaget finns
på alla böcker?

EFTER LÄSNINGEN
Diskutera
Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen:
•

Slutade boken som du tänkt dig? Varför? Varför inte?

•

Är det något du undrar över som du inte har fått svar på?

•

Var det något i boken som förvånade dig? Något som du inte trott skulle hända?

SAMMANFATTNING
Den här uppgiften finns även i elevens material.
Skriv en kort sammanfattning av vad boken handlar om genom att fortsätta dessa meningar.
Boken handlar om …
Traz och Neva
Deras motståndare eller fiende är …
Krom/Hjälmen
Deras problem är att …
Krom behöver deras blod för att väcka Blodskeppet och då kommer de att dö.
Allt verkar som mest hopplöst när …
de har nått fram till Blodskeppet och Krom skär halsen av Neva.
Berättelsen slutar med att …
Krom dör, en drake hämtar hjälmen och Traz och Neva blir fria.
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Detta har hänt i tidigare böcker
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad vet Traz och Neva om sina föräldrar?
De vet inte vilka deras föräldrar är.

2. Vem är Krom?

Ledaren för karavanen.
3. Hur hamnade Traz i karavanen?

När karavanen dödade hans klan följde han efter dem, sedan blev han fånge där.
4. Hur hamnade Neva i karavanen?

Krom dödade alla i hennes by och hon togs tillfånga.
5. Hur fick Krom den magiska hjälmen?

Han hittade den bland en drakes skatter.
6. Hur hör hjälmen ihop med Blodskeppet?

Skeppet byggdes med hjälp av blod från jättarna som också skapade hjälmen.
7.

Hur kan skeppet väckas till liv?

Med Traz och Nevas blod.
Stadens murar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8. Varför var karavanen på väg till staden vid kusten?

För att Blodskeppet fanns i hamnen.
9. Beskriv Shai-Hulud.

Shai-Hulud var en enorm Slukare. Den var gråbrun och gled fram som en orm, hade inga ögon och öron.
10. Varför följde Shai-Hulud med karavanen?

För att Krom styrde över honom.
11. Hur visste Traz att de var vid kusten?

Han kände doften av havet och hörde bruset från vågorna.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
12. Vad behövde Krom slukaren till?

Han behövde slukaren för att ta sig in i staden.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Neva sa att de borde offra sina liv så att Krom inte kunde väcka Blodskeppet till liv. Vad tycker
du om det?

Eget svar.
Stadens port
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
14. Varför kom fem män ridande ut från staden?

De ville prata med Krom och får reda på vad karavanen ville.
15. Varför kunde inte stadens vakter stoppa slukaren?

Han hade så tjock hud att deras vapen inte trängde igenom den.
16. Vad hände när vakterna försökte skjuta Krom med pilbågar?

Pilarna brann upp i luften.
17. Vad var Traz och Nevas dröm för framtiden?

Att bli fria och bada i vattenfallet i hennes by.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
18. Varför var det ett bra läge för Traz att ge sig på Krom?

Krom var upptagen av att kontrollera Shai-Hulud och krigarna var upptagna av stadens vakter.
19. Varför tänkte Traz att han snart skulle dö?

Krom behövde honom för att väcka Blodskeppet och de var snart framme.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
20. Traz tänkte att hans och Nevas dröm var dum för de var fångar och skulle dö. Är det någon
idé att ha drömmar även när allt känns hopplöst? Vad kan man ha för nytta av drömmar?

Eget svar.
Jättar
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
21. Hur luktade Krom?

Som en ruttnande kropp.
22. Varför misslyckades Traz med sin attack mot Krom?

Krom hade något som var en osynlig sköld runt sig.
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23. Vad förstod Traz om sig själv, Neva och Krom?

Att de var jättar.
24. Varför fanns inte de andra jättarna kvar?

Det hade tagit livet av sig (för att inte luras att ta på sig den magiska hjälmen).
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
25. Vad var det för kedja som Traz hade mellan sina händer?

Han hade en kedja för att han var fånge.
26. Varför var krigarna rädda när de förstod att de inte hann stoppa Traz?

De var rädda för att bli straffade av Krom.
27. Vad menade Krom när han sa ”Jag lovar att tömma ut ditt blod först”?

Han menade att han skulle ta Traz blod för att väcka skeppet och sedan låta honom dö.
Flykt
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
28. Vilka var krigarna rädda för?

Krom och människorna i staden.
29. Var fanns Neva?

Bland ruinerna i staden.
30. Vad berättade Rogan om Blodskeppet och dödsriket?

Att Blodskeppet kan segla till dödsriket och tillbaka, att varelser från dödsriket kan komma till vår värld.
31. Varför hade magikern byggt skeppet?

För att han ville bli odödlig.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
32. Varför letade inte krigarna efter Neva? Det finns två anledningar.

De vågade inte lämna karavanen. De var snart framme vid Blodskeppet.
33. Vad menade Traz med att jättarna hade tagit sina liv till ingen nytta?

Så länge någon av jättarna levde kunde Blodskeppet väckas till liv.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
34. Traz trodde att Neva skulle stanna i staden istället för att fly långt bort. Varför skulle hon
riskera att stanna för att se vad som hände? Vad tror du att hon gör?

Eget svar.
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Mörkret i berget
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
35. Hur gjorde Traz för att drunkna när han låg i vattnet?

Han försökte dra in vatten i lungorna.
36. Vad drog upp Traz ur vattnet?

En magisk kraft./Kroms hjälm.
37. Vad var det för kraft som Traz kände i vattnet?

Han kände kraften från Blodskeppet.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
38. Vad menas med ”Livet i honom kämpade emot”?

Innerst inne ville Traz inte dö.
39. När Krom fick veta att Neva hade rymt reagerade han inte som krigarna hade trott.
På vilket sätt?

Han blev inte arg. Han kände på lukten att hon var kvar i staden.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
40. Kapitlet heter Mörkret i berget. Vad menas med det?

Eget svar.
Döda mig
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
41. Vad trodde Rogan skulle hända om Blodskeppet seglade iväg?

Att världen skulle gå under.
42. Hur kände sig Traz när de stod vid stupet ovanför Blodskeppet?

Han var ilsken och kände sig som ett lamm på väg till slakt.
43. Vad sa Traz för att få Rogan att döda honom?

Att det var hans chans att rädda världen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
44. Vad menade Traz med att hans kamp varit meningslös?

Att allt ändå skulle bli som Krom bestämt.
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45. Vad menade Rogan med att han inte kunde döda Traz?

Han ville inte, det kändes fel.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
46. Rogan berättade för sin son att de skulle dö och världen gå under. Men han verkade lugn när
han sa det. Varför tror du han betedde sig så?

Eget svar.
Blodberget
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
47. Hur fick Krom allt att stanna upp?

Genom att ropa kwam.
48. Vad var det för skelett som låg på marken?

Det var skelett efter jättar som dog förra gången hjälmen försökte befria skeppet.
49. Vad var det som Krom tvingade Traz att klättra nerför stupet och hämta? Beskriv det
han hämtade.

Blodkniven. Den var lång och svart, gjord av metall som slukade allt ljus. Den viskade till honom.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
50. Vad var det för vän som Krom pratade om, som behövde jättarnas blod för att bli fri?

Blodskeppet.
51. Varför ropade Krom till Neva att han skulle döda alla fångar?

För att hon skulle få dåligt samvete och komma fram. Utan henne kunde Krom inte väcka skeppet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
52. Var det Krom eller någon annan som försökte befria Blodskeppet? Förklara hur du tänker.

Eget svar.
Blod på blodberget
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
53. På vilket sätt hade människorna i staden hjälpt Neva?

De hade tagit bort hennes kedjor.
54. Hur märktes det att Krom fortfarande levde och fanns inuti sin kropp?

Han rörde kroppen mjukare och de såg att det inte var hjälmen som tittade på dem.
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55. Vad tänkte Neva på innan hon blev dödad?

Hon tänkte på vattenfallet.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
56. Vad menade Neva med ”Jag kunde inte” och ”Och jag ville inte”?

Hon kunde och ville inte överge Traz och leva vidare utan honom.
57. Ge exempel från texten som visar hur ondskefull hjälmen är.

Den ville att alla skulle se på när Neva dog och den skrattade.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
58. Varför tror du att Neva bad om att få bli dödad först?

Eget svar.
Krom lever
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
59. Varför skakade Kroms kropp?

För att Krom kämpade mot hjälmens makt.
60. Hur lyckades Traz döda Krom?

Genom att slå mot hans huvud med sina kedjor.
61. Varför vågade de inte slå sönder hjälmen?

Då kanske de skulle släppa lös den ondska som bodde i den.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
62. Vad menas med att Traz inte borde kunna skrika och röra sig?

Krom styrde över honom, men nu var han plötsligt fri.
63. Vad menas med ”Neva tittade på honom som om hon inte förstod”?

Hjälmen hade lyckats lura henne att hon ville ta den på sig.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
64. Hur kunde Neva vakna upp igen?

Eget svar.
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Drakvind
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
65. Varför flydde de inte när draken kom?

Alla stod stilla av rädsla. Draken var så snabb, de skulle ändå inte hinna fly.
66. Beskriv drakens blick.

Ögonen var mörka och skarpa, de såg allt och ingenting.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
67. Varför dånade det när draken flög?

Den hade så enorma vingar.
68. Vad var det för skrik som hördes?

Det var hjälmen som skrek när drakens klor grep tag om den.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
69. Varför hämtade draken hjälmen?

Eget svar.
Tillbaka
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
70. Vad var Vilan för något?

Platsen där alla döda från Traz klan låg.
71. Beskriv Himmelsbergen.

Där fanns höga berg och djupa dalar, gräs och träd och solen var inte lika varm som i öknen.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
72. Varför gav krigarna upp?

De hade ingen ledare längre.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
73. Traz hatade Krom för att han hade dödat hela hans by. Tror du att Traz hatade Krom lika
mycket när han fick veta sanningen om hjälmen?

Eget svar.
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Vattenfallet
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
74. Var fanns floden?

Floden fanns längst ner i dalen.
75. Vad var Traz plan för framtiden?

Hans plan var att söka efter andra jättar i Himmelsbergen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
76. Hur förstår man att Neva var ledsen när de kom fram till hennes by. Ge exempel från texten.

Neva var tyst. Hon bet sig i läppen.
77. Varför ville varken Traz eller Neva stanna i de byar där de hade bott?

Alla var döda, de påmindes bara om allt sorgligt.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
78. Vad tror du det betydde för Traz och Neva att komma fram till vattenfallet? Vad menas med
att Traz tänkte att han inte kunde ha det bättre.

Eget svar.

