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Den sista häxan
funderingsfrågor och uppgifter
Ämne: svenska, SVA, SFI
År: 6-9, gymn, vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-7

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har
förstått det man har läst. För mycket frågor kan störa
läsningen, en del frågor passar bra ensamma som en mer
fördjupande uppgift. Använd dem efter eget huvud och
lust.
• Giftastankar
Skriv ned ett par saker som skiljer Eriks liv från ditt.
Varför tror du att Sara börjar springa?
• Förtrollerskan
Varför tror Björk Hans att Sara är farlig?
Vad var det som var konstigt med Rosas död?
• Den mystiska sjukan
Har Anna gjort korna sjuka?
• Slagsmålet
Varför blir det slagsmål mellan Erik och Sara?
• Mörkrets alla varelser
Lyckas Erik locka fram häxorna?
• Helvetets eld
Varför går de till prästen och berättar om häxorna?
• Kedjor av järn
Vad skulle länsman Tillberg ha kedjorna till?
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• Byns hjälte
Vad är det Erik ber om förlåtelse för vid altaret?
Vem ber han om förlåtelse?
• De anklagade
Har Erik ljugit om att han har sett häxor? Berätta varför du tycker som du tycker.
• Den onde
Tror du att Sara kommer att tacka Erik för att han räddade henne från den Onde?
• Jordkulan
Vad har länsman gjort med kvinnorna i fängelset?
Håller Erik på att bli sjuk tror du?
• Till Falun
Vems fel är det enligt Erik att kvinnorna sitter i fängelse?
• Palatset
Varför frågar landshövdingen om fyrklövern?
Vad måste Erik göra?
• Rättvisa
Vilka blir dömda i den nya rättegången?
Varför är Erik rädd för att leva på vatten och bröd?
• Mannen på hästen
Hur kan Erik slippa sina straff?
Tycker du att det är rättvist?
• Efterord
Vad är naturlagarna?

2. Att prata om
Erik drömmer om Sara och det är som ”rena trolldomen” (sidan 5)
Vad menar han med det?
Det finns uttryck som vi tar till för att beskriva starka känslor av olika slag som till exempel:
”Hon har förhäxat mig.” ”Han är en ängel.” och ”Hon är en prinsessa.”
Prata om metaforer och hur de kan användas, både på ett positivt och negativt sätt.

3. Skrivuppgift
Erik hämnas på Sara för att hon har avvisat honom.
Diskutera tillsammans vad som är kärnhistorien i berättelsen och skriv en liknande historia i
modern miljö i Sverige.
Du ska inte ha med allt.
Något viktigt i berättelsen ska vara med i din berättelse.
Dela med er av texterna till varandra i gruppen.

