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INLEDNING

Den här handledningen är en del av ett projekt som är framtaget av Litteraturhuset 
Trampolin i samarbete med barn- och ungdomsbibliotekarier på Kulturcentrum i 
Sandviken. Projektet utgår ifrån ungdomsboken En sekund i taget av Sofia Nordin 
och syftar till att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att koppla 
litteratur och lässtrategier till eget skapande. Genom att arbeta med olika estetiska 
uttrycksformer som bild, film, drama och musik i samband med läsningen, är det vår 
förhoppning att eleverna får en djupare förståelse och ett mer lustfyllt lärande.

”Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se  
till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda  
estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det  
handlar om att ge eleverna upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar  
till kunskap och förståelse att anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter,  
intressen, tankar och behov.” 
(ur Estetik, kultur och skapande i undervisningen. Skolverket)

Handledningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger tips och inspiration till 
hur boken kan introduceras med hjälp av  en specialgjord film och elevers eget 
filmande. Den andra delen är en läshandledning med samtalsfrågor samt fler 
uppgifter för eget skapande med olika uttrycksformer som text, bild eller film.  

Läsningen är uppdelad i fyra läspass. Beroende på grupp och hur arbetet läggs upp 
kan läspassen ta olika lång tid, men ca en vecka är en bra utgångspunkt. Till varje 
läspass finns 3-4 samtalsfrågor och lika många uppgifter för eget skapande. Både 
frågor och uppgifter är kopplade till olika lässtrategier som att förutspå handlingen, 
ställa frågor till texten och att sammanfatta det lästa.1 Varje läspass fokuserar lite 
mer på en av lässtrategierna men det går bra att arbeta med alla varje gång.

Samtalsfrågorna kan användas som ett komplement till elevernas egna frågor i 
boksamtal, men de kan också användas som utgångspunkt för skrivande t ex i 
loggbok.

Alla uppgifter i den här handledningen är tänkta som en inspiration och kan 
utvecklas eller förenklas utifrån gruppens eller enskilda elevers 
behov/förutsättningar. 

1 För mer information om lässtrategier se t ex Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik av Barbro 
Westlund.
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INTRODUCERA BOKEN

En sekund i taget är skriven av Sofia Nordin och kom ut 2013. Det är första delen i en 
dystopisk bokserie om en värld där en otäck feber smittar nästan hela befolkningen. 
Huvudpersonen Hedvig är tretton år och blir ensam kvar när hela hennes familj och 
alla i hennes omgivning dör i den mystiska sjukdomen. Hon blir tvungen att fundera 
ut hur hon ska överleva utan alla bekvämligheter som finns i ett fungerande 
samhälle och dessutom göra det alldeles ensam. 

Sofia Nordin har skrivit flera böcker både för unga och vuxna. Hon nominerades till 
Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok både 2009 (Natthimmel) och 2010 
(Det händer nu). 2014 nominerades En sekund i taget till Nordiska rådets pris för 
barn- och ungdomslitteratur.  

Vi  har valt att introducera boken med hjälp av film. Eleverna får ta del av en 
specialgjord film av första kapitlet i boken och får sedan berätta vidare genom att 
skapa egna filmer. Här nedanför följer ett förslag på arbetsgång. Hur mycket tid som 
läggs på varje moment kan variera och beror på klassens/gruppens förkunskaper och 
behov, men vi har beräknat att hela introduktionen tar minst 180 minuter om alla 
moment ska hinnas med. 

1. PRESENTERA HUVUDPERSONEN
För att underlätta förståelsen av filmen kan det 
vara bra att presentera boken  muntligt innan 
filmvisningen. Viktigt är dock att inte berätta för 
mycket, eftersom eleverna sedan ska arbeta med 
att förutspå vad som kommer att hända. Det kan 
räcka med att presentera huvudpersonen Hedvig 
och kanske introducera begreppet dystopier. Läs 
mer om dystopier på sista sidan i handledningen. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2. VISA FILMEN
Den speciellt framtagna filmen är gjord av Ida Thomasdotter och bygger på hela det 
första kapitlet i En sekund i taget. Du hittar filmen här: 
https://vimeo.com/110012191     

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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3. PRESENTERA UPPGIFTEN

Låt eleverna i grupper bestämma hur berättelsen ska fortsätta och sedan göra en 
kort film där de berättar vad de tror kommer att hända med Hedvig. (Om någon elev 
redan har läst boken och känner till handlingen kan ett alternativ vara att bestämma 
hur de själva skulle ha gjort i samma situation.) 

Innan eleverna sätter igång kan det vara bra att gå igenom några olika saker de bör 
tänka på vid filmningen. Här kan det se väldigt olika ut beroende på  elevernas 
förkunskaper men också på hur mycket tid projektet planeras ta. En grund kan dock 
vara att diskutera hur olika bildutsnitt och kameravinklar kan användas för att 
förstärka deras berättelse. En kortfattad introduktion till begreppen hittar du på 
Litteraturhuset Trampolins hemsida: www.sandviken.se/trampolin. Klicka på 
”Program för skola och förskola” och sedan vidare till ”En sekund i taget”. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

4. VISA FÖREMÅL 
Ett tips är att använda föremål från boken för att 
väcka elevernas intresse och ge inspiration till 
filmskapandet. Föremålen kan sedan  användas 
som rekvisita i filmen. Förslag på föremål: 
kaffekopp (gärna med läppstiftsmärken och 
kaffefläckar), mobiltelefon, karta, pannlampa, 
något ätbart, fiskedrag och ett vedträ. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

5. SKRIVA BILDMANUS
Innan själva filmandet börjar är det bra att planera berättelsen genom att göra ett 
enkelt bildmanus. Gratis mall att använda hittar du på Litteraturhuset Trampolins 
hemsida: www.sandviken.se/trampolin. Klicka på ”Program för skola och förskola” 
och sedan vidare till ”En sekund i taget”. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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6. FILMA OCH REDIGERA
Om allt är väl förberett och grupperna har gjort 
ett bildmanus behöver inte själva filmandet ta så 
lång tid. Det bör räcka med 45-60 minuter om 
filmen inte är alltför lång. Beräkna också ungefär 
lika lång tid för redigering av filmen. Det kan vara 
bra att ha en tydlig tidsgräns redan från början, 
annars kan filmandet lätt dra ut på tiden. 

Om enstaka elever eller hela gruppen vill arbeta mer fördjupat med film så finns 
möjlighet att återkomma till filmandet längre fram i projektet när läsningen har 
kommit igång (se uppgifter till varje läspass). 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

7. FILMVISNING OCH SAMTAL
Titta på alla filmerna tillsammans och diskutera eventuella likheter och skillnader 
innan ni går vidare med att läsa resten av boken.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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LÄSPASS 1 – ATT FÖRUTSPÅ 

Läs s. 5-51 i En sekund i taget.

SAMTALSFRÅGOR
 Du har redan med hjälp av film förutspått handlingen, efter att ha sett och 

lyssnat på första kapitlet. Nu vet du lite mer om vad Hedvig gjorde efter att 
hon lämnat lägenheten. Stämde dina gissningar in? Tycker du att hon gjorde 
rätt? Skulle du ha gjort likadant?

 Bokens titel är En sekund i taget. Varför tror du att den heter så?

 ”Ensamheten är alldeles för stor för att få plats i huvudet. Jag bestämmer att  
det är så: alla är borta. Alla. Punkt slut. Jag ska inte hoppas och inte leta. Jag  
ska bara tänka på hur jag ska hålla mig mätt och varm.” (s. 29)

Kan du förstå hur Hedvig känner? Hur kommer det sig att hon inte vill leta 
efter andra överlevande? Tror du att hon kommer att fortsätta vara ensam?

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

EGET SKAPANDE 
 Tänk dig att du hamnade i samma situation som Hedvig. Vad skulle du ta med 

dig? Vart skulle du åka? Använd bilder ur tidningar eller teckna/måla egna och 
gör ett collage som illustrerar dina planer. Presentera bilderna för varandra 
och förklara hur ni tänker. 

 Hur ser Hedvigs liv ut om 1, 5 eller 10 år? Arbeta i grupp och gör en kort film 
där ni spelar upp en scen ur Hedvigs liv som visar hur hon har det. Hur och var 
lever hon? Är hon ensam eller har hon träffat några andra? Vad gör hon? Visa 
filmerna för varandra. Har ni tänkt likadant?

 Hur ser Hedvigs liv ut om 1, 5 eller 10 år? Arbeta enskilt och beskriv hennes liv 
i serieform. Arbeta med penna och papper, dator eller ritplatta.  
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LÄSPASS 2 – ATT STÄLLA FRÅGOR PÅ OCH MELLAN RADERNA

Läs s. 52-103 i En sekund i taget

SAMTALSFRÅGOR
 Ella och Hedvig är ganska olika och de hanterar sin situation på olika sätt. Vilka 

skillnader och likheter kan du se? Ge exempel från texten. 

 Ella lär Hedvig att rida. På vilket sätt blir det annorlunda än den gången Lydia 
försökte lära henne? 

 Hedvig har blandade känslor kring Ellas uppdykande: ”Plötsligt bara bodde  
hon här, åt min mat och eldade med min ved.” (s. 88) Hur tror du Ella skulle 
beskriva den första tiden med Hedvig? Hur vet du det? Ge exempel från 
texten. 

 Jag vill ha en avstängningsknapp för tankar. (s. 102) Hur tror du Hedvig 
menar? Har du känt likadant någon gång? 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

EGET SKAPANDE
 Välj ett citat ur boken som du tycker säger något om Hedvigs relation till Ella 

eller till Lydia. Använd valfritt material/teknik (t ex foto, måleri, collage, 
skulptur) och skapa en eller flera bilder som passar till citatet.

 Hur skulle en avstängningsknapp för tankar kunna se ut? Bygg en modell eller 
gör en ritning och berätta hur den fungerar.

 Hedvig har hittills i boken upplevt många olika känslor. Arbeta i grupp och låt 
alla deltagare börja med att skriva ner minst fem känslor som Hedvig har 
upplevt eller som de själva känt när de läst boken. Välj ut några av orden och 
bygg mänskliga statyer som gestaltar känslorna (som ett slags stillastående 
charader). Fotografera gärna statyerna. Kan resten av klassen kan gissa vilka 
ord ni föreställer?
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LÄSPASS 3 – ATT STÄLLA FRÅGOR BORTOM RADERNA

Läs s. 104-152 i En sekund i taget

SAMTALSFRÅGOR
 Går det att jämföra den här berättelsen med någon annan bok, tv-serie eller 

film, eller kanske med någon verklig händelse? Vilken i så fall? Vilka likheter 
och skillnader kan du se?

 ”Synd? Om mig? Är du inte klok! Det är ju dig det är synd om.”( s.  124) Hedvig 
och Ella hanterar sorgen på olika sätt. Vem tycker du har mest rätt? Förklara 
hur du tänker. 

 ”Det är något med lukter. Jag kastas bakåt i tiden, till världen som den var.” (s. 
144) Håller du med Hedvig? Kan du komma ihåg något tillfälle där en doft 
väckt ett minne? 

 ”Kärnan sitter där inne och växer. Varje dag byggs ett nytt lager av kallt, av  
hårt.” (s.146) Vad är det för kärna Hedvig pratar om? Vad tror du hon menar?

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

EGET SKAPANDE
 Välj en scen ur boken (ur det lästa avsnittet eller ur tidigare avsnitt) där du 

tycker att Hedvig eller Ella gör fel. Gör om scenen och låt dem handla 
annorlunda. Arbeta i grupp och spela upp scenen för övriga klassen. Du kan 
också välja att berätta scenen i serieform. 

 ”Vara hemma. Vara helt jävla livrädd. Vara ganska lugn, samtidigt. Vara iskall  
av höstvind och skållhet av hjärtat som slår slag på slag. Idiot. Idiot. Idiot.” (s. 
140) Sofia Nordin använder sig av upprepning (anafor) och motsatser (antites) 
för att beskriva Hedvigs känslor. Skriv en dikt och använd dig av samma 
stilgrepp som Sofia Nordin. Måla eller fotografera gärna en bild som illustrerar 
dikten.

 Går det att avbilda en doft? Hur skulle den se ut? Vilka färger skulle den ha? 
Mönster? Former? Använd valfri teknik (måla/teckna/fotografera/gör ett 
collage) och gör en  bild av hur du tycker att en doft ser ut.  Det kan vara en 
doft du tycker om eller något du inte alls gillar. Låt dina kompisar gissa vilken 
doft du har avbildat.
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VECKA 4 - ATT SAMMANFATTA 

Läs s. 153-194 i En sekund i taget.

SAMTALSFRÅGOR
 Vad tycker du om slutet? Vad tror du händer sedan?

 Kan man sammanfatta bokens huvudtema i ett enda ord eller en mening? 

 Finns det något budskap i boken? Vad vill Sofia Nordin säga med sin bok tror 
du?

 En sekund i taget är en dystopi, dvs en berättelse om framtiden där världen 
håller på att gå under. Det är en genre som har varit populär länge. Har du läst 
eller sett några dystopier? Vad tror du det är som lockar med sådana 
berättelser? 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

EGET SKAPANDE
 Går det att sammanfatta bokens tema i en tredimensionell figur? Använd det 

material ni har (t ex modellera, återvinningsmaterial eller papper och tejp) och 
bygg en tredimensionell figur som beskriver temat i boken. 

 Formulera en mening eller välj ett citat som du tycker sammanfattar bokens 
budskap. Gör en skylt med meningen/citatet och dekorera den på ett 
passande sätt. Använd valfri teknik och arbeta för hand eller på dator. Jämför 
med övriga i klassen.  

 Hur skulle En sekund i taget se ut om det var en film? Gör en trailer i appen 
iMovie och försök locka publiken till filmpremiären.

 Hur tror du att världen ser ut om 100 år? Gör ett dystopiskt konstverk i valfritt 
material. (Inspiration kan du hitta i UR:s film om dystopier.)
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ARBETA VIDARE? - MER OM DYSTOPIER 

En dystopi är en del av genren science fiction. Det är en dyster vision av ett framtida 
samhälle, en motsats till utopin som beskriver en fulländad och idealisk värld. Ofta 
förekommer det en övermakt som kontrollerar och styr människor, och 
huvudpersonens uppgift är att kämpa emot och avslöja den rådande makten. 
Dystopin bygger ofta på problem som finns i samtiden och beskriver vilka 
konsekvenser vårt levnadssätt kan få i framtiden. En dystopi kan vara ett spännande 
äventyr i en kaotisk värld men också svidande kritik av det samhälle vi lever i. 

Dystopier är inte något nytt men på senare tid har det blivit mycket populärt bland 
ungdomar, och de flesta känner till filmer och böcker som t ex Hungerspelen och 
Divergent. Här nedanför finns en lista på både gamla och nya dystopiska berättelser 
för den som vill se eller läsa mer. 

BÖCKER
Ryttarna av Mats Wahl (Del 1 av 2)
Stridens Arena av Chris Bradford (Lättläst)
Övergivna av Michael Grant (Del 1 av 4 i serien Gone)
Två städer av Eva Susso
Ful av Scott Westerfeld (Del 1 av 3)
I dödens labyrint av James Dashner (Del 1 av 3 i serien Maze Runner)
Oönskad av Gemma Malley
Hungerspelen av Suzanne Collins (Del 1 av 3)
Divergent av Veronica Roth (Del 1 av 3)
Kallocain av Karin Boye
Fahrenheit 451 av Ray Bradbury
1984 av George Orwell
Vägen av Cormac McCarthy
Processen av Franz Kafka

FILMER
Hunger Games
Divergent
Maze Runner
Blade  Runner
I Am Number Four
Ender´s Game
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Matrix
Mad Max
Apornas planet
Battle Royal
I Am Legend

TV-SERIER
The 100
The 4400
The Walking Dead
The Misfits
Under the Dome
Revolution
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