
 

Villig av Christina Wahldén 
 
 
Handling: 
En dag upptäcker Leia av en slump en robot som ligger på 
pingisbordet i ett låst rum i källaren. Leias föräldrar jobbar med 
AI (artificiell intelligens), och de verkar i hemlighet ha byggt en 
kopia av Leia en konstgjord tvilling. Men varför har de byggt 
den där saken? Och varför är den en kopia av just henne? När 
hennes föräldrar åker på AI-konferens och farfar flyttar in för att 
hålla ett öga på Leia smyger hon ner i källaren igen, och lyckas 
väcka roboten. Den liknar henne på pricken, men har till 
skillnad från Leia en fantastisk inlärningsförmåga. Leia får en 
idé: Den konstgjorda flickan som hon ger namnet Nova ska 
göra matteprovet i hennes ställe. Fast kan det verkligen vara så 
enkelt? 
(Från Rabén&Sjögren) 
 
Viktiga karaktärer: 
 
 
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. 

 
 
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? 
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda? 
● Kunde du “se” berättelsen i din fantasi medan du läste? 
● Är det här en bok som man läser snabbt eller långsamt? 



 
 
Specialfrågor: Jag undrar... 
 

● Vilka möter vi i boken? Beskriv karaktärerna 
● Vilken person blev du mest intresserad av? 
● När utspelar sig berättelsen tror du? Vilka tidsmarkörer finns? 
● Vad innebär begreppet AI? 
● Vilka alternativ ställs Leia inför i boken?  
● Vad hade du gjort i Leias situation? 
● Vem av personerna i boken skulle du vilja vara? 
● Vad tyckte du om slutet på boken? Alternativt slut? 
● Sammanfatta boken med fem ord. 
● s. 140  

○ Om Nova så kan ta Leias plats, betyder det då att Leia inte behövs längre? 
Vilka känslor väcker det i Leia? 

● s. 153   
○ Simprovet. Vad händer egentligen på morgonen? Nova tar Leias plats innan 

hon hinner agera. Vad har Nova i kikaren? Vad är dina tankar kring detta? 
● s. 194 

○ Leia misstänker att hennes föräldrar inte är riktigt nöjda med henne, att hon 
inte är det perfekta barnet. Finns det perfekta barn? För vem behöver man 
vara perfekt? Anser ni att Leias föräldrar är missnöjda med henne? 

● s. 238  
○ Nova känner sig missförstådd. Håller du med henne? Vad är Novas syfte 

med sina handlingar? Vilken del spelar Leia i dessa? 
● s. 244  

○ Är Nova ond eller god? 
 
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? 
 
 


