
Flora Banks förlorade minne av Emily Barr 
 
Handling:  
Flora Banks är en underlig, fascinerande och makalös tjej. Hon har 
nämligen inget korttidsminne. Hon kommer ihåg allt fram tills dess att 
hon var tio år gammal, sedan är det blankt. Nu är hon sjutton år 
gammal, och varje dag är en ny dag. 

Plötsligt händer något som förändrar allt. Hon kysser en pojke på en 
strand, och hon minns kyssen efteråt. Hon bestämmer sig för att jaga 
efter den pojken, och efter sitt minne, till världens ände. Till Arktis. 
Samtidigt som Flora kastar sig in i det okända snölandskapet, kommer 
dolda hemligheter upp till ytan i hennes familj. Vem kan man lita på, om 
man inte kan lita på sig själv? 

 
Viktiga karaktärer: 
Flora: Huvudkaraktär 
Paige: Floras bästa kompis. Blir osams i början av boken. 
Drake: Paiges pojkvän som Flora kysser. Drake flyttar till Svalbard. 
Jacob: Floras äldre bror som flyttat till Frankrike. Han är sjuk och föräldrarna har rest till 
honom och lämnat Flora ensam hemma. 
 
Samtalet utgår från Chambers samtalsmodell kring läsningen: 
 

● Vad gillade du med boken? 
● Vad ogillade du med boken? 
● Det här funderar jag över. 
● Dessa mönster hittade jag. Huvudpersonen (hur är han?) 

 
 
 
 
   



Allmänna frågor: 
 

● Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du att det 
var för en sorts bok? Nu när du har läst den, var den annorlunda än vad du hade 
väntat dig? 

● Har du läst andra böcker som liknar den här? På vilket sätt? 
● Vems/vilkas berättelse är det? 
● Vilken person blev du mest intresserad av? 
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda? 
● Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket? 
● Vad tror du händer sedan? Kan det bli en fortsättning på boken? 

 
Specialfrågor: Jag undrar… 
 

● Har du haft möjlighet att ta reda på information om sjukdomen Anterograd 
minnesförlust?  

● Förlust av förmågan att skapa minnen bortom en viss tidpunkt. Tillståndet kan ha 
organiska (t ex skallskada) eller psykogena orsaker. Organiskt utlöst minnesförlust 
kan orsakas av skallskada, kramper, syrebrist och andra tillstånd som på ett negativt 
sätt påverkar nervstrukturer förknippade med minnesbildning 

● Bokens upplägg. Vad tycker du om att boken börjar med slutet? Varför gör 
författaren det upplägget? 

● Karaktärernas styrkor/svagheter. 
● De svarta stenarna - vilken roll har de i boken. 
● Vad hade du gjort i Floras situation? Känslan att ex. glömma varför hon lagt fram 

leksakerna, att hon tidigare lyssnat på Beatles eller att hon är ensam mitt i natten då 
föräldrarna är iväg. 

● “Jag kysste Drake”. Meningen står om och om igen. Vad gör denna mening med 
texten, tycker du? 

● Paiges reaktion efter kyssen, hur tänker du kring detta? 
● Hur utvecklas Flora som person i boken. Flora innan och Flora efter.  
● Hur skulle du beskriva Floras relation till brodern Jacob? 
● Vad var det som hände, egentligen? Kysste hon Drake? 

 
Avslutande frågor: 
Nu när vi har lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt.  

● Var det något av det de andra sa, som du blev förvånad över? 
● Vilka lärdomar drar du av den här boken? 
● Vem tycker du borde läsa den här boken? Motivera 



● Nu när du tänker på boken, efter att vi pratat så mycket om den, vad är nu viktigast 
för dig? 

 
 
 


