
I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell

Handling:
Jenna är tretton år och har just börjat sjuan. Det enda hon
borde oroa sig för är Ullis-Knullis i klassen som hon hatar och
hur hon ska få Sakke snygg snygg snygg att lägga märke till
henne. Men Gud har inte skött sitt jobb. Hemma hos Jenna
finns en rullator, en doseringslåda, en duschstol och peruker.
Där bor nämligen en mamma som har cancer.
I taket i Jennas rum har hon och mamma klistrat upp stjärnor
som lyser i mörkret. Under en av dem har hon gömt en dikt.
Om du dör mamma, då tar jag livet av mig.
I samma trappuppgång bor också Ullis. Hon och Jenna går i
samma klass men har helt olika roller i klassen. Populär Ullis
bär också på en sorg, hennes mamma dricker och Ullis är ofta
lämnad åt att klara sig själv. Jennas mammas sjukdom

kommer att föra Jenna närmare Ullis men också längre ifrån sin bästa vän Susanna.

Viktiga karaktärer:
Jenna huvudperson, 13 år, hennes pappa och mamma är skilda, mamma har
bröstcancer, blyg och tillhör inte populära gänget. Har precis slutat att rida.
mamma en mamma som “levt” livet. Döende i bröstcancer
Susanna Jennas närmsta vän. Rider.
Ullis Populär, en mamma som dricker. Ihop med Henke. Extrovert och högljudd, tar
plats.
Moderna morsan Ullis mamma, alkoholist
mormor tar ansvar för mamma och tar delvis ett mamma-ansvar för Jenna. Vill har
ordning och reda.
morfar
Zacke Jennas hemliga kärlek

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...

● Hur försöker personerna kring Jenna visa sin medkänsla? Finns det något som ni
upplever som otaktiskt eller okänsligt? Gör de trots allt sitt bästa? Finns det några
rätt eller fel?

● Det finns scener i boken som antyder hur jobbigt Jenna tycker att det är att
mamman är sjuk. Inte för att hon lider utan för att det är besvärande för Jenna. Vilka
sådana känslor möter vi i boken? Är det okej att ha sådana känslor?

● Susanna tycker att Jenna beter sig tonårsaktigt. På vilket sätt? Finns det något sunt
i Jennas reaktion?

● Boken är också en berättelse om Ullis liv. Vad får ni veta? Vilka frågor får ni? vad vill
ni veta mer om Ullis?

● Varför blir Jenna vän med Ullis?
● Vilka är Ullis styrkor och svagheter?
● Hur är “Moderna morsan”?
● Hur skiljer sig Ullis och “Moderna morsans“ förhållande från Jenna och hennes

mammas?
● Varför glider Susanna och Jenna allt mer isär?
● Varför vill inte Jenna hälsa på sin mamma på sjukhuset?
● Varför tror ni att Jenna känner att hon skiter i om mamman kommer hem från

sjukhuset?
● Hur känner sig Jenna när hon till slut åker och hälsar på sin mamma?
● Vad känner du inför mormor och morfar?
● Jenna säger i början av boken att hon inte kommer kunna leva vidare om mamma

dör. Hur tänker du att det kommer att gå för Jenna när boken är slut? Varför?



● Tycker du att författaren har ett budskap med sin bok? “Hoppet är det sista som
lämnar människan, men det som är tyngst att bära” (s.141). Det är ett av budskapen,
vad betyder det? Kan ni nämna fler budskap?

● Vet du något om författaren? Har hon själv erfarenhet av sorg?
● Det är mycket svordomar i boken. Hur reagerar du på det?
● Tidsmarkörer, när utspelar sig boken? Gör det något att boken utspelar sig för

ganska länge sedan?

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?


