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Introduktion

ingång.  Skapa förförståelse och väck förväntningar på novellen genom 
att studera titeln, baksidestexten och författarpresentationen. 

• titeln.  Vilka tankar väcker titeln? 

• baks ideste x ten.  Baksidestexten är ett kortare utdrag ur novellen. Vad 
är det som sker i utdraget? Vilka personer handlar det om och var utspelar 
det sig? Vilka frågor väcker utdraget?

• förfat tarpresentationen.  På omslagets insida finns en presenta-
tion om Jens Lapidus. Hur beskrivs han? Vad handlar hans böcker om och 
vad är typiskt för hans sätt att skriva?

• dina förväntningar.  Vad verkar Heder handla om? Vad hoppas du 
att läsningen ska ge dig? 

övergripande tema – heder.  Vad innebär ”heder”? Hur får man he-
der? Är det viktigt med heder? 
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Samtala om texten

greppa handlingen

1. Vad handlar novellen om? Gör en kort sammanfattning.

titel

2 .  Vad berättar titeln om innehållet? Passar titeln till novellen?

tid och mil jö

3.  Under hur lång tid utspelar sig novellen?

4.  I vilka miljöer utspelar sig novellen? Hur skildras dessa miljöer? 

personer

5. Hur är Adam som person? Hur ser hans livssituation ut? Vad har han för 
mål och drömmar?

6. Vilka andra personer förekommer i novellen? Hur framställs de och hur 
ser deras relation ut till Adam?

händelseförlopp och bär ande idéer

7.  Vad får läsaren veta om vad som hände för tio år sedan? Varför tar Adam 
på sig skulden för ett brott han inte har begått? 

8.  Hur upplever Adam det att komma ut i friheten efter tio år? Vilka är hans 
största problem och utmaningar?

9.  Vad talar för att han kommer att klara av att komma tillbaka igen? Vad ta-
lar för att han inte kommer att göra det?



9

10.  Vilken bild ger novellen av den kriminella världen?

form

11.  Vad har novellen för berättarperspektiv? 

12 .  Beskriv novellens uppbyggnad: Hur inleds den? Vad är det som dri-
ver handlingen framåt? Hur byggs spänningen upp? Finns det någon vänd-
punkt? Hur slutar novellen? 

13. Hur är novellen skriven? Är det något särskilt du fastnar för vad gäller 
språket?

budsk ap

14.  Har novellen något budskap? Hur lyder det i så fall? 

egna tank ar

15.  Vad tror du kommer att hända efter novellen slutar?

16.  Vad tycker du om du om novellen? Vad det något som du särskilt fast-
nade för? Varför?

Skrivuppgifter

tillbak ablick.  Adam sitter tio år i fängelset för något han inte är skyldig 
till. Vad var det egentligen som hände för tio år sedan? Skriv ett kort skön
litterärt utdrag om den kvällen. Utgå från den information som ges i novel-
len och fyll i resten själv.
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dialog. Adam kämpar för att få ordning på sitt liv. Men det är svårt och 
han har många problem att ta itu med. Ett år efter sin frigivning sitter Adam 
i möte med sin övervakare och berättar om hur hans liv har utvecklat sig. 
Skriv en dialog mellan övervakaren och Adam. Vad berättar Adam? Hur har 
det gått med allt? Hur har han hanterat sina många problem? 

novell analys .  Gör en textnära analys av novellen där du både tittar på 
innehållet och formen. Utgå från “Samtala om texten”-frågorna när du gör 
din analys, men skriv en sammanhängande text där du väver samman dina 
svar.

Om jag får bestämma

Låt eleverna samla sina intryck av läsningen genom att laborera med novel-
lens omslag och titel. Här är några förslag på uppgifter.

en ny titel .  Ge novellen en ny titel. Förklara varför din nya titel passar så 
bra till novellen, så som du läser och uppfattar den.

en ny baks ideste x t.   På bokens baksida finns ett kort utdrag ur novel-
len. Välj ett eget utdrag på fem till sex meningar som du tycker fungerar som 
baksidestext.

et t ny t t omsl ag.  Gör ett förslag på ett nytt omslag. Teckna, måla el-
ler gör ett collage. Du bestämmer själv om du vill utgå från stämningen i be-
rättelsen, en central scen eller den övergripande handlingen när du gör ditt 
omslag.
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Temaläsning

Här är förslag på andra noveller från Novellix som kan passa att läsa tillsam-
mans med Heder på temat ”Brottslighet”: Nödvärn av Ferdinand von Schi-
rach, Shuno av Dogge Doggelito, Farväl, mitt kvinnofängelse av Karolina Ram-
qvist, Migrän av Arne Dahl, Så som du hade berättat det för mig (ungefär) om vi 
hade lärt känna varandra innan du dog av Jonas Hassan Khemiri.


