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Himmelsdalen

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Himmelsdalen av Marie Hermanson.
Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor,
skrivuppgifter och analysuppgifter.

OM BOKEN
Himmelsdalen utkom första gången 2011 och handlar om tvillingbröderna Daniel och Max.
De har ganska dålig kontakt, men när Max vill att Daniel ska hälsa på honom i Schweiz gör
han det. Max bor på en klinik i Himmelsdalen där han ska få hjälp att må bättre. Max ber
Daniel om en tjänst. Han vill att de ska byta plats en kort tid så att han kan ordna upp några
saker. Daniel hamnar alltså på hemmet och Max blir fri.
Himmelsdalen har blivit tv-serie och där är tvillingarna i stället kvinnor och heter
Helena och Siri.
Den här versionen av Himmelsdalen är bearbetad av Lina Stoltz.

OM FÖRFATTAREN
Marie Hermanson föddes 1956 i Sävedalen utanför Göteborg. Hennes första bok Det finns
ett hål i verkligheten kom ut 1986. Hon har därefter skrivit tio böcker till och för Värddjuret
(1995) blev hon nominerad till Augustpriset.
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INFÖR LÄSNINGEN
I inledningen av boken finns en kort presentation av de viktigaste karaktärerna.
Gå igenom dem med eleverna inför läsningen.

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Himmelsdalen handlar mycket om syskon. Hur tycker du att ett bra syskon ska vara?
2. Hur skulle du beskriva Max och Daniel? Vilka likheter finns mellan dem? Vilka olikheter?
3. Boken är full av lögner. Vilka kan du acceptera? Vilka kan du inte acceptera?
4. Himmelsdalen är indelad i tre delar. Vilka rubriker skulle du ge de tre delarna?

Diskutera
1. Max ber sin tvillingbror Daniel om en stor tjänst. Hur hade ni gjort i samma situation?
Vad har ni för tankar kring Max och Daniels agerande?
2. När Max och Daniel är barn bestämmer deras förälder att Max ska bo hos deras pappa
och Daniel hos deras mamma. De får bara träffas en gång om året. Vad tycker ni om den
lösningen? Hur tror ni att den påverkade Max och Daniel? Hade föräldrarna kunnat göra
på något annat sätt?
3. Vilka karaktärer tycker ni om? Vilka tycker ni inte om? Förklara och jämför.
4. Himmelsdalen är som en egen liten värld. Hur förändrades er syn på platsen och
kliniken under läsningen?
5. Vad tycker ni om det experiment som utförs på kliniken?
6. Daniel har svårt att veta vem han ska lita på. Vilka karaktärer litade ni på under
berättelsens gång? Var det någon som överraskade er?
7. Vad tycker ni om slutet? Hade ni föredragit ett annat slut? Varför?
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