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”Wursten och veganen är en rolig bok, full 
med originella inslag, som innehåller ett 
ovanligare barnbokstema: politisk aktivism. 
Vid sidan av detta genomsyras berättelsen av 
klassiska teman som vänskap, lojalitet och 
svek. Boken håller ett högt tempo, det blir 
aldrig tråkigt, samtidigt som boken är fylld av 
frågor att stanna upp inför, bl.a: Hur mycket 
får vänner ljuga för varandra? Finns det lägen 
då det är okej att bryta mot lagen?”

Stockholms stadsbibliotek bjuder varje 
år in alla fyror till en träff i biblioteket 
som vi kallar Bibblan berättar. Från och 
med hösten 2015 delar vi ut en bok som 
varje klass får som högläsningsbok under 
parollen ”Åk 4 högläser”. Nytt för i år är att 
några åk 4-klasser varit med i urvalsprocessen. 
Klasserna fick högläsa två böcker som valts 
ut av juryn: Lars är LOL av Iben Akerlie 
och Wursten och veganen av Åsa Asptjärn. 
Elevernas röst föll på Wursten och veganen, 
med följande motiveringar:

• Boken var spännande
• Vi ville lyssna vidare
• Varje kapitel hade en cliffhanger
• Temat vänskap var bra skildrat

Juryns utlåtande:

Om författaren
Åsa Asptjärn (född 1972) är bosatt i Malmö och har 
velat skriva en bok ända sedan hon var tretton och tre-
fjärdedels år. Då läste hon Sue Townsends böcker om 
Adrian Mole och humorn har från första början varit 
hennes väg in i kreativiteten. Under flera år har hon 
arbetat med att skriva och framföra sketcher för både 
radio och TV tillsammans med Gertrud Larsson. Hon 
har läst såväl filosofi, idé och lärdomshistoria, svenska 
och till förskollärare.

2014 kom hennes första bok, ungdomsboken Konsten 
att ha sjukt låga förväntningar. Den handlar om 15-åri-
ga Emanuel Kent. Idén till boken kom till Åsa genom 
att hon lekte med 1700-talsfilosofen Immanuel Kants 
namn. Om man ändrar lite på det så blir det Emanuel 
Kent. Ett ganska vanligt namn, som man kan fylla med 
något helt annat. En hyllning till filosoferandet, till 
grubblandet, ett försök att reda ut livet och hur man 
ska leva. När hon berättar om boken återkommer hon 
till humorn, att skildra en ganska jobbig period i livet 
med humor tycker hon är angeläget. Än så länge finns 
det tre böcker om Emanuel.
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Wursten och veganen är Åsas första 
bok för mellanåldern och den kom ut 
hösten 2017.  
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Varför högläsning och boksamtal?
Vi kan möta dåtiden, framtiden, vår historia och dela livsöden med människor i vår 
närhet eller från andra kulturer. /…/ Vi kan tänka och känna med dem boken handlar 
om och därmed vidga vår förståelse för andra människors känslor och handlanden.
Läsambassadör Anne-Marie Körling, Den meningsfulla högläsningen, 2012, s.32-33

Lgr 11
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s.9)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts. (s.223)

Om boken
I Wursten och veganen möter vi 12-åriga Wursten, 
alias Bodil, vars sommar startar uselt. Hon 
blir utfryst av sin före detta bästis och dennes 
nya kompis. Insikten om att vänskapen är slut 
är plågsam. Oväntad och ovälkommen hjälp i 
separationen kommer från nyinflyttade veganen 
och aktivisten Diana. Innan Wursten vet ordet 
av är hon inblandad i en djurrätts aktion – ett ord 
som hon inte kan stava till, men som innebär att 
”göra något som inte bara handlar om en själv”. 
Klasskompisen Melchior upptäcker att han trivs i 
Wurstens och Dianas sällskap, även om det ibland 
känns för farligt eller för jobbigt – som då Diana 
avkräver gruppen en hemlighetspakt. Vi stöter 
också på ”general Jönsson” – en äldre dam från ett 
seniorboende, en förrymd iller och några mystiska 
rödmålade kors i skogen. 

Wursten och veganen handlar om att växa ifrån 
varandra, att upptäcka nya saker och att börja ställa 
sig frågor som inte har några enkla svar. Kryddat 
med humor, en rapp dialog och originella detaljer. 
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Tips på hur ni kan arbeta med boken
Nedan följer olika förslag på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina 
elever. Välj ut och plocka ihop det som du tycker passar er. Glöm inte att det 
viktigaste inte är att svara ”rätt” utan att det är elevernas tankar som är det centrala.

Innan läsningen
• Titta på och diskutera omslaget, vad tror du boken handlar om? Fundera över 

bokens titel och vad den kan betyda? Är det en bok du blir sugen på att läsa? 
Varför, varför inte?

Under läsningen
I boken Böcker inom och omkring oss tar författaren och litteraturpedagogen Aidan 
Chambers upp några grundfrågor att utgå ifrån vid boksamtal. Dessa handlar om vad 
läsaren gillade, vad de inte gillade, om det var något de inte förstod eller om de kunde 
se några mönster, se nedan. Be eleverna reflektera över dessa efter varje läsestund. 

Var det något du gillade? Vad tyckte du särskilt mycket om? 
Var det någonting som du blev riktigt förvånad över?

Var det något du inte gillade?  
Var det några ställen som var tråkiga? 

Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?

Lade du märke till några mönster eller kopplingar?  
Fanns det saker som hängde samman?  
Fanns det sådant som upprepades vid flera olika tillfällen? 

Efter läsningen
Använd symbolkartan igen för att samtala om hela boken.

Ett annat tips är att be skolan eller skolbiblioteket köpa in boksamtalskortlekar, som ingår 
i läromedelsserien Zick Zack. En kortlek innehåller 54 frågor som går att använda till 
vilken bok som helst.
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Diskutera vidare
• Var boken som du hade tänkt dig när ni först började läsa?

• Ändrades din bild av Wursten under läsningens gång? Hur då?

• I boken bryter sig Wursten och Diana in i en kiosk, för att de anser att de gör ”det 
rätta”. Finns det tillfällen då det är okej att bryta mot lagen? Var det som tjejerna 
gjorde i boken okej, enligt dig?

• Är det okej att ljuga om sig själv som Diana gör? Kan du förstå henne?

• ”Jag gillar inte när man ljuger. Det är bättre när man är ärlig.” Så säger Diana till 
Wursten när de lär känna varandra. Skulle du förlåta en kompis som kräver ärlighet 
men inte själv är ärlig?

• Om du skulle berätta om boken för någon som inte hade läst den, vad skulle du säga 
då? Vad skulle du inte avslöja?

• Har du något favoritställe i boken? 

• Har något av det som händer i boken någonsin hänt dig? På vilket sätt var din 
upplevelse likadan? Eller annorlunda?

• Diana tycker det är fel att utnyttja djur genom att döda och äta dem, och vill göra 
någonting åt det. Finns det något som du skulle vilja förändra? Hur skulle du gå till 
väga?

• Föreställ dig att berättelsen ”Wursten och veganen” var en film. Om boken blev film 
vad skulle du vilja ha med för scener då?

Liten ordlista 
Vegan – äter ingenting som kommer från några djur.  Alltså varken mjölk, ägg, ost eller 
tillsatser som har animaliskt ursprung. Att vara vegan handlar oftast inte bara om vad 
personen äter utan även om vad personen använder för saker. De kommer inte heller 
från djurriket som till exempel skinnskor. 

Vegetarian – betyder egentligen att man inte äter någonting som kommer från djur,  
se vegan. 

Lakto-ovo-vegetarian – det som vi oftast tänker när vi säger vegetarian.  
Äter inga djur, men mat som kommer från djur som mjölk och ägg.

Lakto-vegetarian – samma som lakto-ovo-vegetarian förutom att de inte äter ägg.

Ovo-vegetarian – samma som lakto-ovo-vegetarian förutom att de inte  
dricker mjölk.

Flexitarian – utesluter inte kött helt, men försöker att äta så mycket vegetarisk mat  
som möjligt.

Pescetarian – äter fisk och skaldjur, men inget annat kött.

Stockholmsvegetarian – samma sak som Pescetarian.
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Skapande

Lästips om att påverka och göra motstånd:Fabrizio Silei: Rosas buss
Malala Yousafzai och Patricia McCormick: Malala. Flickan som stod upp för rätten att gå i skolan och förändrade världen

Karen Leggett Abouraya: Malala – ord är hennes vapen
Isabel Minhós Martins: Stopp! Ingen får passera!Åsa Öhnell: Elefantförarens hemlighet (deckare)

• Skriv ett brev som om du var någon av karaktärerna i boken. Till exempel 

som Hilda, Dianas mamma, och förklara hur det känns när hennes dotter är 

så arg så hon låtsas att hon inte finns.

• Ta reda på fakta om de vilda mårddjuren i Sverige! Vad ska man tänka på om 

man har iller som husdjur? På arbetsbladet (bilaga) ser du fyra mårddjur som 

lever vilt i Sverige. Para ihop rätt namn med rätt djur. 

• Ordna en debatt i klassen. Välj ett ämne, t.ex. äta kött eller stjäla för den 

goda sakens skull. Välj sedan 2-4 elever som är FÖR och 2-4 elever som är 

EMOT. Låt eleverna förbereda sig och samla argument tillsammans innan 

debatten startar.  

• Skrivövning: hitta på ett samtal mellan senila morfar och Wursten. Tänk på 

att morfar inte kommer ihåg att Wursten är hans barnbarn.

• Påverka! 
• Skriv ett brev till en person med makt eller en insändare till en tidning. 

Berätta om din åsikt, vad du skulle vilja förändra och varför.

• Skriv en sång 

• Gör en filmsnutt

• Dramatisera ett kapitel i boken. 

• Gör en utställning på biblioteket! Har ni skrivit eller 

skapat något ni vill visa upp för andra? Till exempel 

ett eget bokomslag inspirerat av Wursten och 

veganen. Biblioteken är ofta bra utställningslokaler 

öppna för alla. Kolla med ert närmsta bibliotek.



Para ihop rätt mårddjur med rätt namn!
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