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FRÅGOR 
1. Vita lögner, röda hjärtan är gjord som en dagbok. Skriver 
du dagbok? Aldrig, ofta, alltid? Varför?

2. Tuva skriver vem hon bor med, något hon kan, 
saker hon hatar och saker hon älskar.  
Vad skulle du skriva?

3. Tuva tycker att hennes pappa har  
pinsam humor. Tycker du att någon annan är pinsam? På vilket vis? Varför 
tror du att många tycker att det är jobbigt när någon annan är pinsam?  
Hur kan man tänka för att inte bry sig?

4. Tuva skriver ner fem mål som hon har för nästa läsår. Vilka fem saker skulle  
du skriva?

5. Linnea tror att den nya läraren är lesbisk på grund av hur hon ser ut. Kan man se på någon 
vilken typ av personer den blir kär i? Tycker du att det syns på dig? Skulle det spela roll om 
någon gissade fel på dig? Varför/varför inte?

6. Tuva vill bli kär. Bao gilla inte förälskelser. Varför tror du att Bao känner som hon gör?  
Går det att bestämma sig för att bli kär? 
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Vi har i handledningen valt att 
ställa frågor till några kapitel 
som berör teman som vi tycker 
är viktiga. Våra handledningar 
är tänkta att stötta en 
fördjupad läsupplevelse av 
boken och möta läroplanens 
mål att eleven ”kan leva sig in 
i och förstå andra människors 
situation”. 

9–12 år | Vita lögner, röda hjärtan är en bok om 
åldern mellan liten och stor, tiden då många slutar 
leka och närmar sig tonåringarnas värld. Boken berör 
teman som vänskap, förändring och kärlek. 
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7. När Tuva vill hitta någon att bli kär i 
testar hon bland annat att spana på de 
andra i orkestern, eftersom de då har 
något gemensamt. Tycker du att det är 
en bra idé? Vad tänker du är viktigt när 
en ska bli kär? 

8. Tuva tänker att hon kanske hittat en själsfrände, en soul mate. Tror du att det finns?  
Har du känt så någon gång? Kan man känna så med både vänner och förälskelser?

9. Linnea säger att det är viktigt att stötta varandra i ett parförhållande. Hur kan man stötta 
den man är ihop med? Hur skulle du vilja bli stöttad om du var ihop med någon?

10. Vad tänker du om uppdelningen mellan tjejer som blir kära och tjejer som inte blir kära? 
Känner du igen den? Finns det i så fall en uppdelning mellan killar också?

11. Linnea slutar att vilja leka, hon tycker att hon är mer mogen än sina vänner.  
Linnea blir också elak mot Bao. Varför tror du att hon blir hon det?

12. Tuva frågar Linnea hur man vet att man är mogen. Linnea säger att 
det handlar om att vara intresserad av kärlek, vad man ser för serier 

och att man bryr sig om sitt utseende. Tycker du att det stämmer? 
Vad skulle du säga att ”mogen” är?

13. Linneas syster Malene har en blogg, och Tuva ber 
henne om råd. Vad tycker du om råden Tuva får? Följer 

du någon på sociala medier som du blir inspirerad av? 
Vad kan vara bra med det? Vad kan vara dåligt?

14. Tuva berättar inte för Linnea om 
förälskelsen. Linnea kan inte hålla tyst om 

hemligheter. Har du lätt eller svårt att behålla 
en hemlighet? Hur känns det när någon 

berättar något hemligt?

15. Tuva berättar inte riktigt hur det är för vare sig Linnea eller Bao. Ibland ljuger hon till och 
med. Varför gör hon så? Hur skulle du gjort om du var Tuva?

16. Bao avslöjar Tuva när de är på pyjamaspartyt. Vad tycker du om det?  
Varför gör hon så tror du?
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17. Linneas kille Martin ropar åt Tuva 
på skolgården. Linnea säger ifrån och 
kallar Martin för homofob, det vill 
säga att han är negativ och fördoms-
full mot homosexuella. Varför tror du 
att Martin ropade? Vad tycker du om 
det Linnea gör?

18. Det verkar inte vara en stor grej 
att Tuva blir kär i en tjej. Vare sig för 
henne, hennes pappa eller för hennes 
vänner. Hur skulle det vara bland dina 
vänner? Och vad tycker du?

19. På slutet verkar Linnea, Bao och Tuva bli vänner igen.  
Tror du att de kan fortsätta vara vänner trots att de har blivit olika? Varför/varför inte?

”Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av /…/ 

sexuell läggning, /…/ eller för annan 

kränkande behandling. Alla sådana 

tendenser ska aktivt motverkas.” 
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