
Jerusalem
 - funderingsfrågor, diskussionsfrågor  
och skrivövningar
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 6-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-8

Introduktion
Se gärna avsnittet Min plats på jorden i URs tv-serie Hej 
Litteraturen!

Ta fram kartorna och se efter var Dalarna och Palestina 
ligger. Idag kan man relativt snabbt flyga vart som helst i 
världen. Prata om hur man kunde resa vid den här tiden.

Berättelsen innehåller många personer, minst fyra, som 
heter något med Ingmar. Rita gärna ett släktträd för Stor 
Ingmars son Ingmar. Lägg sedan till vänner, grannar, kär-
lekar och så vidare.

Läs igenom innehållsförteckningen.
Flera kapitel har ett namn på en person med i rubriken. 
Markera i släktträdet till exempel med ett rött streck 
efter namnet de namn som är med i någon kapitelrubrik.
Himmelen har två betydelser. Känner alla till ord och 
uttryck som missionshus, Sion, det heliga landet, Guds heliga stad, Gehenna, Jerusalem och 
Oljeberget?

När ni kommit så långt, låt eleverna två och två tillsammans hitta på vad boken handlar om. 
Prata om det tillsammans i gruppen.
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Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har förstått det man läst. För många frå-
gor kan störa läsningen, en del frågor passar bra ensamma som en mer fördjupande uppgift. 
Använd dem efter eget huvud och lust.

Ingmarssönerna
•  Hur kan Ingmar prata med sin pappa som är död?
•  Gör Ingmar rätt som tar tillbaka Brita?

Hos skolmästaren Storm
•  Varför vill skolmästaren bygga ett missionshus?

Himmelen är öppen
•  Vem är Stark Ingmar? Vad är speciellt med honom?

Karin Ingmarsdotter
•  Hur många barn fick Stor Ingmar?
•  Först vill Karin inte gifta sig med Halvor men vad händer som får henne att ändra sig?

I missionshuset Sion
•  Vad är en lutheran?
•  Hur känner sig Storm när han lämnar missionshuset?

Den vilda jakten
•  Vad är det som händer när de dansar hos Stark Ingmar?

Hellgum
•  Vad har Hellgum sagt till Birger, Brita och Karin?
•  Hur tror du det går med det som Hellgum har sagt till Stark Ingmar?

Den nya vägen
•  Vad tycker Stark Ingmar är dåligt med Hellgum?
•  Varför blir Ingmar arg på Halvor och Karin?
•  Hur vet Gertrud att hon alltid vill vara med Ingmar?

Skeppet L’Univers undergång
•  Vilka överlevde?

Hellgums brev
•  Vad vill Hellgum att de ska göra?

Ingmarsgården är till salu
•  Tror du att prästen tror att det kommer att gå bra för hellgumianerna i Jerusalem?

Hök Matts Eriksson
•  Vad håller honom kvar?



Auktionen
•  ”Om gården säljs är det slut med byn. En hel epok går i graven.” Vad kan mor Stina mena 
med det?
•  Vad har Ingmar gjort?

Gertruds dröm
•  Varför blir Ingmar så ledsen över paketet han får av Gertrud?
•  Tycker du att hon borde ha gett honom det tidigare?

Avresan
•  Vad tror du Hök Matts tänker medan han arbetar?

Murar av guld
•  Hur hittar de en mening med resan till Jerusalem?

Gordonisterna
•  Varför flyttar gordonisterna in hos fröken Hoggs?
•  Hör svenskarna verkligen till gordonisterna?

Guds heliga stad
•  Hur dör Gunhild?

I gryningen
•  Hur tror du det var för Gunhild och Gabriel att inte få gifta sig?
•  Varför kommer Gabriel med Gertrud till Oljeberget?

Baram Pascha
•  Vad stoppar Baram från att slänga ut gordonisterna?

I Gehenna
•  Spelar det någon roll vad man gör med gravar?
•  Varför dör Halvor?

Brunnen
•  Torkan får människorna att drömma om vatten. Vad drömmer du om när du är törstig?

Barbro Svensdotter
•  Varför vill inte Ingmar vara snäll och vänlig mot Barbro?
•  Vad är en fäbod?

Ingmar kommer till Jerusalem
•  Varför tycker Karin att Ingmar ska skämmas?

Dervischen
•  Vad vill Ingmar visa Gertrud?

Blommor från Palestina
•  Hur är det för kolonisterna, till exempel för Gabriel, att de inte får gifta sig?



Fattiga dagar
•  Har Ingmar varit och varnat fru Gordon?
•  Vad får Ingmar av fru Gordon som belöning?

Ingmars strid
•  Borde Ingmar ha låtit bli att lägga sig i?

På Oljeberget
•  Vad får Gertrud att bestämma sig?

Vi ska mötas en gång
•  Vad får fru Gordon att ändra sig?

Barnet
•  Hur räddar gumman livet på Barbro och barnet?

Hem
•  Vad har Ingmar lärt sig på sin resa?
•  Stämmer det för alla tror du?



Högläsning
Som originaltext har vi valt Bonniers pocketupplaga från 2007.

1. I kapitlet Den vilda jakten berättas om något märkligt som händer när ungdomarna är på 
dans hos Stark Ingmar. Läs sidorna 122-127 från ”Medan de sålunda stod där, fick de höra 
skarpt, ilsket skall såsom av en hund, som drev långt uppe i skogen” till och med ”Det var 
en stor tröst att se människorna så lugna och ovetande om det förfärliga, som hade hänt i 
skogen under natten”.
•  Vad är det som händer egentligen? 

2. I kapitlet Avresan skildras mötet mellan två bröder. Läs sidorna 265-267 från ”När det 
långa tåget av kärror och lastvagnar hade kommit över bron, drog det förbi kyrkogården” 
till och med ”Och det långa tåget drog vidare”.
•  Vad är det som händer mellan bröderna?

3. I kapitlet Guds heliga stad får vi reda på mer om Jerusalem. Läs sidorna 331-334 från 
”Det är verkligen så, att inte alla människor är tillräckligt starka för att tåla vid att leva 
länge i Jerusalem” till och med ”Detta är det Jerusalem, som dödar människor”.
Lagerlöf gjorde en lång researchresa till Palestina för att kunna skriva boken. Hur märks det 
i texten att hon har varit i Jerusalem? 
•  Låt eleverna välja en plats som de känner till lika väl och härma Lagerlöfs sätt att skriva.
 
4. I kapitlet Fattiga dagar varnar Ingmar fru Gordon. Läs sidorna 486-490 från ”Men när 
Ingmar hade ridit en timme, märkte han, att hans häst började halta” till och med ”Han steg 
upp i kärran, och med ursinnig fart körde den neråt mot Sarons slätt.”
•  Vad är det som händer? Vem är det som kommer?

Fördjupningsuppgifter
 
Skrivuppgift
Ta en nyhetsartikel. Låtsas att texten innehåller ett budskap, även om det kanske är dolt. 
Vad skulle man kunna läsa ut om Guds eller förfädernas vilja ur den?

Samtala om
Är det så att Ingmar följer förfäderna och att de andra följer Gud?



ur Jerusalem © LL-förlaget 2013



ur Jerusalem © LL-förlaget 2013



ur Jerusalem © LL-förlaget 2013



ur Jerusalem © LL-förlaget 2013



ur Jerusalem © LL-förlaget 2013


