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Lärarhandledning

Mördarens apa
Drama för unga, 9–13 år
En guide till aktiv lyssning med klassen 



Mördarens apa – radiodrama i 10 delar
Mördarens apa är en vindlande historia om ett mystiskt mordfall och en 
konspiration.  

Historien berättas av den fantastiska gorillan Sally Jones, maskinist på last-
skutan Hudson Queen. När hon och hennes bästa vän, sjömannen 
Chiefen är strandsatta i Lissabon får de ett erbjudande om ett jobb – att 
frakta kakelplattor uppför en flod. 

Men kakelplattorna visar sig vara vapen. Sally och Chiefen blir inlurade i en 
smugglingsaffär som slutar mycket illa. Hudson Queen går under och 
Chiefen blir oskyldigt dömd för mordet på den skugglike 
Alphonse Morro.

Sally Jones försök att rentvå Chiefen från mordanklagelserna tar henne ut 
på äventyr ända till Indien och en maharadjas hov. Ska Sally lyckas få ut sin 
bäste vän ur fängelset?

Medverkande
Manus är skrivet av Daniel Karlsson och Ida Kjellin utifrån Jakob Wegelius 
Augustprisvinnande bok. För regi står Manuel Cubas och radio- 
dramatiseringen är gjord av Frida Derwinger. Musiken är gjord av Johan 
Nilsson och Eirik Røland.

I rollerna hörs:
Emma Broomée som Sally Jones
Jarmo Mäkinen som Chiefen
Helen Sjöholm som Ana Molina
Victor Criado som Fidardo
I övriga roller hörs bland andra Rikard Wolff, Gustav Lindh, Molly Nutley 
och Andreas T Olsson.

Lyssning
Dramat består av tio delar. Varje del är 15 minuter långt. 
Lyssna på dator: Mördarens apa – alla avsnitt
Lyssna via mobilen: Ladda ner appen Sveriges Radio Play, som finns 
kostnadsfritt via App Store eller Google Play. Sök på ”Mördarens apa” i 
appen.

Lyssnarvänlig miljö
För att skapa rätt förutsättningar för aktivt lyssnande är det viktigt att skapa 
en lyssnarvänlig miljö. Se till att det finns tillräckligt med tid för att både 
lyssna och efterföljande samtal. Låt det inte gå för långt mellan tillfällena. 

Fundera gärna över om den fysiska miljön passar för att lyssna. Behöver 
rummet möbleras om för att skapa möjlighet att ligga på golvet, sitta på 
andra platser? Finns det soffa eller puffar? För att stötta elever som inte är 
vana lyssnare kan det vara bra att undvika distraktion. Kanske behöver det 
vara dämpad belysning i rummet. Vad passar gruppen bäst? 

Mördarens apa skriven av författaren 
och illustratören Jakob Wegelius.

Emma Broomé spelar 
Sally i Mördarens apa. 
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Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat så att alla ska få en så 
bra upplevelse som möjligt!

Arbetsätt
Olika arbetsmodeller för aktiv lyssnarupplevelse
En framgångsfaktor för språkutveckling är att lyssna aktivt med efterföljan-
de diskussion och samtal. För detta finns olika tillvägagångssätt. I lärar-
handledningarna från Barnradion/Drama för Unga varvas arbetssätten för 
reflektion utifrån vad som passar dramat.

Loggbok
En loggbok är ett verktyg för att strukturera egna reflektioner. Dessa reflek-
tioner kan sedan användas som utgångspunkt i gemensamma diskussioner 
kring dramat. En logg ska vara kort och koncis och behöver inte ta mer än 
5-10 minuter att skriva. Loggboken är elevens egen reflektionsbok och kan 
använda för flera loggar och behöver inte bara vara kopplade till radiodra-
mat ni lyssnar på. Tänk på att datera och rubricera så att ni lätt kan hitta 
mellan olika loggar när ni sedan tittar tillbaka. Med en analog loggbok kan 
det vara en fördel att använda en bok som består av sidor där halva sidan 
eller vänstersidan är blank. Då finns möjlighet att illustrera vissa reflektioner.

EPA
Arbetsättet EPA (enskilt, par, alla) är en dynamiskt arbetsmodell. Den 
innebär att eleverna först reflekterar över en frågeställning självständigt 
och antecknar i loggbok eller på mini-whiteboards. Sedan samtalar de med 
en parkamrat och därefter lyfts tankarna upp gemensamt i klassen. Vid 
arbetet med lyssnarupplevelse som språkutveckling passar det bra att varva 
de båda arbetssätten loggbok och EPA.

Post-it-storm
För att hjälpa eleverna att samla ihop fakta och komma igång med sina 
tankar kan det vara bra att ”brainstorma” gemensamt innan den egna 
reflektionen. Då är post-it-storm (en brain storm med post-it lappar) ett bra 
arbetssätt. Dela ut några post-it-lappar var till eleverna. Berätta att de bara 
ska skriva ett ord eller en kort mening på varje post-it lapp. Tanken är att de 
ska skriva lappar på allt de kan komma på, utifrån en specifik frågeställning. 
När eleverna har skrivit i ungefär 5-10 minuter gör ni en tankekarta med 
frågeställningen som utgångspunkt. Tillsammans läser ni upp en lapp i 
taget, och du skriver in den i tankekartan. Diskutera och förtydliga under 
tiden som ni bygger upp tankekartan på tavlan. 

Strategier
För att stärka elevernas språkutveckling är varje del kopplat till minst en av 
de strategier som ger läsförståelse/hörförståelse. Strategin förstå svåra ord 
och uttryck finns till alla delar. Vi rekommenderar dig att gå igenom dessa 
ord innan ni lyssnar.

Till varje avsnitt använder vi oss av de strategier som passar bäst för 
innehållet.



Mördarens apa, del 1  – Lyssna på avsnittet
”Jag skriver det här mitt i natten. Jag skriver för att komma undan mar-
drömmarna. Det är samma drömmar som återkommer. Vissa nätter är 
jag tillbaks i ett maskinrum. Starka armar håller fast mig bakifrån medan 
ångmaskinen rusar och fartyget är på väg att gå under.

”Andra nätter drömmer jag om den fruktansvärda kommissarie 
Garetta.”

”Jag heter Sally Jones. Jag skriver det här på min skrivmaskin, en 
Underwood No. 5. Och med den ska jag berätta sanningen om mordet 
på Alphonse Morro och om min bästa vän Chiefen.”

Nya ord och uttryck:
ångmaskinen, kolsäcken, lastskuta, Lissabon, fadosångerska, kompan-
jon, tatueringar,  mekaniker, mustasch, ångpannan, slokhattar, talröret.
Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassens språkliga 
förutsättningar och låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden. 
Gör detta inför varje lyssnartillfälle.
 
Innan ni börjar lyssna – förutspå:
Börja med reflektion och klassrumssamtal utifrån strategin förutspå. Det 
skapar intresse och gör det lättare att komma in i berättelsen. Läs eller 
berätta om Mördarens apa, utgå gärna ifrån ingressen. Låt eleverna skriva 
själva under ungefär 10 minuter, vad de tror eller vet att berättelsen kom-
mer handla om. Låt sedan de elever som vill berätta vad de har skrivit ned. 
Försök att inte själv berätta allt för mycket kring handlingen, utan utgå från 
elevernas erfarenheter. Poängtera att det inte finns några rätt eller fel när 
ni förutspår. Vi använder strategin förutspå för att skapa nyfikenhet och viss 
förförståelse. 

Frågor på handlingen:
Efter att ni lyssnat på första avsnittet, låter du eleverna komplettera sina 
tankar med dessa frågor:
• I vilket land är Lissabon huvudstad? Har någon varit där? 
• När tror ni att berättelsen utspelar sig? Vad är det för detaljer i 
berättelsen som får dig att tro det?
• Vad menar Sally med att hon kommer bli Mördarens apa?

Låt eleverna skriva i ungefär 10 minuter i sina loggböcker. Om det passar 
bättre att arbeta med arbetsättet EPA kan eleverna istället berätta för sin 
parkamrat vad de förutspått och vad de vill komplettera med. Sedan låter 
du elevparen berätta för klassen om sina tankar.

En spännande 
historia berättad 
ur gorillans Sallys 

perspektiv!
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Mördarens apa, del 2 – Lyssna på avsnittet
”Jag heter Sally Jones. Jag är en gorilla. Jag skriver det här för att 
berätta sanningen om mordet på Alphonse Morro.”

Nya ord/uttryck: 
banditer, smuggla, segla fartyget i sank, försäkringsbolaget, bärga, 
hattbrättet, rättegången, förtöjningslina, kajkanten, halskedja, förtöj-
ningtross, pråm, nedströms, kreatur, återvändsgränden, duvspillning, 
medaljong, takåsar, vindskupa, stoppade strumpor, häktad, omkom, 
handgemäng, samstämmigt, högaktningsfulla, anarkisten.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om det som hände i första avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Fortsätt att förutspå:
Efter att ni har lyssnat på andra avsnittet kan det vara spännande att 
utmana elevernas fantasi. Berätta för dem att det kommer kännas ganska 
hopplöst för Sally Jones i slutet av det här avsnittet och att du är nyfiken på 
vad de tror kommer att hända efter det. När ni har lyssnat låter du eleverna 
skriva i ungefär 10 minuter i sina loggböcker kring frågor som:
• Vad kommer hända med Sally Jones nu när Chiefen är dömd för 
mordet på Alphonse Morro?
• Hur ska Sally Jones kunna lyckas att inte hamna på zoo?
• Hur ska Sally Jones lyckas rentvå sin vän Chiefen?

Om det passar bra att arbeta med EPA kan eleverna berätta för sin 
parkamrat vad de förutspått. Därefter låter du elevparen berätta för klassen 
om vad de tror kommer hända. Poängtera att det inte finns några rätt eller 
fel när ni förutspår. Vi använder strategin förutspå för att skapa nyfikenhet 
och viss förförståelse. 

Mördarens apa, del 3 – Lyssna på avsnittet
”Jag vet inte hur länge jag låg kvar på Ana Molinas kökssoffa. 
Dagar och nätter gled förbi. Långa och onda. Blev inte glad 
trots all Ana Molinas hjälp.”

Nya ord/uttryck:
instrumentverkstad, tredelad kostym, veterinär, rumsterar, instrument, 
kyffet, dragspelsknappar, Pärlemor, elfenben, ebenhols, hyvelspån, 
fernissa,dragspelet, reservdelar, bälgen, gluggarna, tacksamhetsskuld, 
vemodig, fado, gallrens spjälor, bedrövad, hjärtslitande, förfalla.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om det som hände i första avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Ordförråd:
I Mördarens apa används ett språk som är ovant för många elever. Språ-
ket är mycket varierat med vackra gestaltningar av miljö och för känslor, 
dessutom finns flera ämnesspecifika begrepp. I avsnitt 1 beskrivs Lissabons 

Att förutspå 
skapar intresse för 
den kommande 
handlingen.
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hamnkvarter. I avsnitt 2 förekommer termer för båtar och sjöfart. I avsnitt 
3 finns många ämnesspecifika ord för intrumentverkstaden. Efter avsnitt 
3 kan det därför passa bra att arbeta lite extra med dessa ord. Utgå ifrån 
klassens språkliga förutsättningar och låt eleverna berätta om sina erfaren-
heter kring orden. 

Skriv ut alla orden för avsnitten 1-3 (de finns i det separata dokumentet 
Mördarens apa – Nya ord och uttryck). Dela in eleverna i små grupper och 
dela ut orden till grupperna. Låt eleverna klippa ut orden och därefter 
sortera dem i minst fem kategorier, ämnesspecifika ord för sjöfart och 
instrumentverkstaden, gestaltande beskrivningar för miljö, person och 
känslor. Skriv upp rubrikerna på tavlan. 

Berätta att grupperna ska börja med att sortera alla ord som de förstår 
utan att behöva be om hjälp. Grupperna får gärna göra underrubriker till 
sina ord. När alla grupper har sorterat sina kända ord, gör ni en klassamling 
där alla grupper får berätta om sina ord, hur de har sorterat och underrub-
riker. Efter samlingen ska grupperna sortera några av de orden som de inte 
kunde innan samlingen. Förhoppningsvis har de snappat upp några förkla-
ringar från andra grupper under samlingen. Avsluta med att klassen dis-
kuterar de ord som inte har blivit sorterade. Skriv upp dessa ord på tavlan 
eller i ett gemensamt dokument. För att spara gruppens sortering fotar de 
sina ordkort eller klistrar upp dem på ett papper. 

Mördarens apa, del 4 – Lyssna på avsnittet
”Nu visste jag att flickan i Morros medaljong var hans mördade flickvän 
Elisa. Hon låg begravd här, på kyrkogården. Kyrkogårdsvaktmästaren 
João hade berättat allt.” 

Nya ord/uttryck:
kloakerna, rännstenarna, ärofyllt, fadorestaurangen, succé, stambord, 
hängivna, hibiskus, väderbiten, landgångskostym, nedstuvad, tålmodigt, 
Fjärran Östern, österled, vicomtessen, kostymförrådet, brokiga tyger, 
puffärmar, insydda glaspärlor, teaterns foajé, kristallkronor.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Reflektera över inre bilder och målande beskrivningar:
I Mördarens apa finns många vackra och intressanta beskrivningar. Berätta 
att eleverna den här gången ska lyssna och träna på strategin skapa inre 
bilder och reflektera över hur bildbeskrivningarna påverkar våra inre bilder. 
Efter att de lyssnat ska de sedan rita eller måla någon av sina inre bilder. 
Detta är en strategi som många elever vill sätta igång med så snart de lyss-
nat klart. Ibland kan det vara bra att ändå stanna upp och reflektera enskilt 
och gemensamt. Framför allt är det till stor hjälp för de elever som inte är 
vana att sätta ord på eller uttrycka sig genom bilder.

Målande 
beskrivingar skapar 
inre bilder.

Nya ord ger en 
större värld!
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”Då kom höstens första riktiga regnväder och spolade bort sommar-
dammet. Kloakerna svämmandeöver och rännstenarna var leriga av 
smuts. Floden färgades gråbrun. Och mitt humör var lika grått som 
himlen.”

”Mannen som kom in var sjöman, det såg jag direkt. Antagligen hade 
han just återvänt efter en långresa i värmen, för han var solbränd och 
väderbiten, och hans landgångskostym luktade svagt av mögel. Den 
hade nog legat många månader nedstuvad i en fuktig sjömanskista. Han 
tog upp något ur fickan…”

”Jag kände mig hemskt fånig i den knasiga dräkten, i brokiga tyger, 
puffärmar och insydda glaspärlor i kragen. Men Ana var så glad och 
snäll att jag bara nickade och försökte se nöjd ut.”

”Signor Fidardo såg ut att trivas där han stod och snurrade elegant på 
sitt champagneglas mellan tummen och pekfingret i teaterns foajé, med 
sina kristallkronor och guldmålade tak.”

Läs upp och samtala om några exemplen ovan. Vad får vi för bilder av dem 
och vilka ord och beskrivningar påverkar våra  bilder? Låt sedan eleverna 
försöka beskriva den inre bild som de vill rita eller måla med ord. Antingen 
skriver de i sina loggböcker eller på mini-whiteboards under ungefär 10 mi-
nuter. Här är arbetsmodellen EPA bra. När de har reflekterat en stund själva 
kan det vara bra att låta eleverna berätta för sin parkamrat och klassen 
innan de sätter igång med illustrationerna.

Mördarens apa, del 5  – Lyssna på avsnittet
”Jag vågade inte se mig om ifall kommissarie Garretta och de andra 
poliserna följde efter mig ut från teatern. Jag slet snabbt av mig den 
konstiga dräkten, klättrade uppför ett stuprör, och sprang över taket. 
Mitt hjärta dunkade så det höll på att spricka. Till slut gömde jag mig på 
vinden med duvorna, där jag tillbringat några hemska nätter i för över 
ett år sen. Då som nu var jag ensam och desperat.”

Nya ord/uttryck: 
hetsa, bamba, trakassera, depression.
Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Textkoppling till text:
Innan ni börjar lyssna berättar du för eleverna att de ska göra textkoppling-
ar till text när de lyssnar. Det betyder att de ska jämföra och koppla det 
de hör med andra berättelser de läst eller upplevt på film. Till sin hjälp 
kommer de att få några frågeställningar. 

Skriv upp textkoppling till text på tavlan, men vänta med frågeställning-
arna tills efter att ni har lyssnat på avsnitt 5. Därefter låter du eleverna välja 
en eller flera frågor att reflektera över i sin loggbok. När eleverna skrivit 
klart kan de först berätta för sin parkompis eller i smågrupper innan ni sam-
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talar i hela klassen vad ni reflekterat över.

Sally Jones är utsatt för en konspiration och blir förrådd. Någon vill att 
hon ska försvinna och dö. Detta är ganska vanligt i spänningsromaner och 
filmer. 

• I vilka andra berättelser har ni stött på liknande situationer som Sally 
Jones möter? 
• Vad händer med huvudpersonen i de berättelserna? 
• Vad är anledningen till att Sally Jones är förföljd? Finns det liknande 
situationer i andra berättelser? 
• Varför blir Sally Jones och andra huvudpersoner förrådda? Vad har 
förrädarna för olika anledningar till förråda Sally Jones och andra hu-
vudpersoner? 

Mördarens apa, del 6  – Lyssna på avsnittet
”Vårt fartyg befann sig mitt i stormens öga. Vågbergen var höga som 
tvåvåningshus. Med näsan rakt mot vinden kämpade vårt fartyg framåt. 
Då tornade en jättevåg upp sig… ”

Nya ord/uttryck:
stormens öga, vågbergen, tornade, insistera, mule, krängde, kom-
mandobryggan, horder, rikshor, kupé, rökrock av siden, konjakskupa, 
överväldigad, springbrunnar, trimmade, gigantiskt, durbarsalen, turban, 
fotsid.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Återberätta det viktigaste ur berättelsen och förutspå:
Nu är det riktigt spännande. Vi är i mitten av berättelsen och Sally Jones är 
fånge i Maharadjan palats i Bhapur i norra Indien. Hur ska hon kunna ta sig 
till Cochin i södra Indien och hitta Alphonse Morro? Nu passar det bra att 
stanna upp och  använda strategin återberätta och förutspå fortsättningen.

Mördarens apa har inte bara tagit Sally Jones på ett äventyr till främman-
de städer utan även oss som lyssnar. Det kan vara intressant att titta lite 
närmare på dessa platser. Eftersom berättelsen drivs fram genom dessa 
platser passar det bra att använda dessa för att knyta samman historien.

1. Hur ser Sally Jones resrutt ut? Hur ser hamnarna och städerna ut? 
Vad hände där?
2. Hur hamnade hon hos Maharadjan? Hur ser det ut där? 
Vad händer där?
3. Hur ska hon lyckas ta sig till Cochin om hon blir inburad på 
Maharadjan zoo?

Använd arbetsmodellen Post-it-storm. Skriv upp städerna på tavlan. 
Lissabon (Portugal), Agiere (Portugal), Alexandria (Egypten), Bombay 
(Indien), Bhapur (norra Indien) Ge eleverna ungefär 10 minuter att skriva 
stödord som beskriver platserna och händelser. Dela in eleverna i grup-
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per där de får samtala, diskutera och sortera sina stödord. Låt grupperna 
beskriva städerna och händelseförloppen i korta drag inför varandra. Skriv 
upp stödord på tavlan vid respektive stad. Därefter låter du eleverna skriva 
en kort återberättande text i sina loggböcker. Avsluta med att förutspå hur 
Sally Jones ska göra för att ta sig till Cochin. 

Mördarens apa, del 7 – Lyssna på avsnittet
”Jag var livrädd, där jag satt i maharadjans ståtliga palats. Jag skulle 
spela ett schackparti mot direktör Thursgood och var tvungen att göra 
mitt bästa, annars visste jag inte vad som skulle hända. Kanske skulle 
han skjuta mig om jag misslyckades så maharadjan inte ville göra dia-
mantaffärer med honom.”

Nya ord/uttryck:
ståtliga, fiaskot, lynnige, astrologerna, ynkryggar, Gipsy Moth, vev-
grammofon, nödproviant, smorde kråset, navigatör, kammaradjutant, 
hovmarskalk, prång, skållhett, påfågeljakt.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Inferenser:
Efter avsnitt 7 passar det att göra inferenser, det vill säga att lyssna mellan 
raderna och reflektera över vad vi vet – trots att det inte sägs rakt ut.

Låt eleverna reflektera över Sally Jones, maharadjan och hovmarskalkens 
personligheter. 
• Vad vet vi om Sally Jones? Vad har hon för personlighet? Vad gillar 
hon att göra? Vad tycker hon inte om? Vad i dramat gör att vi vet 
detta?
• Vad vet vi om maharadjan? Hur är han? Vad har han för personlighets-
drag? Vad tycker han om att göra? Vad i dramat gör att vi vet det?
• Vad vet vi om hovmarskalken? Vad i dramat är det som gör att vi vet 
detta?

Använd arbetsmodellen EPA. Ge eleverna ungefär 15 minuter för att svara 
på frågorna i loggboken, innan de pratar med sin parkamrat. Poängtera att 
de ska utgå från egna erfarenheter och ledtrådar från dramat. Och att det 
inte finns några rätt eller fel, det är deras egna tolkningar som ska komma 
fram i diskussionen sedan. Passa på att skriva ner några egna inferenser du 
också. Då kan du senare under klassrumsdiskussionen visa hur du lyssnar 
bortom raderna. 

Mördarens apa, del 8 – Lyssna på avsnittet
”Från min plats inne i flyghangaren kikade jag ut på publiken. Maharad-
jans kusin var på besök. För att skryta skulle maharadjan ta med honom 
på en liten flygtur, medan publik såg på. Mitt uppdrag var att se till att 
flygplanet var i toppskick. Jag har redan sett över allting dagen innan, 
men jag hade plötsligt fått en oroskänsla i magen... ”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1106435
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Nya ord/uttryck: 
flyghangaren, praktfulla, grace, vajer, saboterat, bortkommen, blekno-
sig, bortsvept, lustjakten, rikshaförare, malaria.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Skapa inre bilder:
Mördarens apa utspelar sig på platser som vi troligtvis inte har egna er-
farenheter av. Men de målande beskrivningarna och vår egna fantasi skapar 
ändå inre bilder som levandegör berättelsen. Den här gången ska eleven 
rita eller måla någon av de inre bilder hen får under den här lyssningen 
eller någon hen har fått tidigare men inte haft möjlighet att illustrera.

Låt eleverna först försöka beskriva den inre bilden som hen tänker på med 
ord. Uppmuntra hen att även ta med ljud och lukt i beskrivningen. Här 
är arbetsmodellen EPA bra. Antingen skriver de i sina loggböcker eller 
på mini-whiteboards under ungefär 10 minuter. När de har reflekterat en 
stund kan eleverna berätta för sin parkamrat och klassen innan de sätter 
igång med illustrationerna. Att reflektera i ord innan bilden skapas samlar 
tankarna.

Ta fram bildmaterial som passar gruppen och låt eleverna skapa sina inre 
bilder. Gör gärna en utställning.

Mördarens apa, del 9 – Lyssna på avsnittet
”Maharadjan tittade på mig medan sanden rann i timglaset. Ett drag 
till så skulle han vinnaschackpartiet, och jag skulle hamna på hans Zoo 
istället för att få följa med Ana Molina till Lissabon.”

Nya ord/uttryck: 
timglaset, katastrofalt, låta nåd gå före rätt, springer läck, Hohnerspe-
let, infektionsklinik, identitetshandlingar.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Ordförråd:
Eftersom Jakob Wegelius använder ett mycket rikt och varierande språk 
är det många ord och uttryck som är okända för eleverna. Därför kan det 
vara bra att med ett fördjupat arbeta kring dessa efter avsnitt 9. Den här 
gången ska eleverna reflektera över beskrivande ord och synonymer för 
känslor som levandegör berättelsen. Utgå ifrån klassens språkliga förut-
sättningar och låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden. 

Skriv ut alla orden för avsnitten (de finns i det separata dokumentet 
Mördarens apa – Nya ord och uttryck). Dela in eleverna i små grupper och 
dela ut orden till grupperna. Låt eleverna klippa ut orden och därefter 
sortera dem i minst fem kategorier; ämnesspecifika begrepp, intressan-
ta uttryck och gestaltande beskrivningar för miljö, person och känslor. 
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Skriv upp rubrikerna på tavlan. Berätta för eleverna att de den här gång-
en ska fokusera på de beskrivande gestaltningarna och synonymer inom 
kategorierna. 

Låt grupperna börja med att sortera alla ord som de förstår utan att 
behöva be om hjälp. Den här gången ska de också para ihop synonymer 
inom kategorin. Grupperna får gärna göra underrubriker till sina ord. När 
alla grupper har sorterat sina kända ord, gör ni en klassamling där alla 
grupper får berätta om sina ord, hur de har sorterat och underrubriker. Ef-
ter samlingen ska grupperna sortera några av de orden som de inte kunde 
innan samlingen. Förhoppningsvis har de snappat upp några förklaringar 
från andra grupper under samlingen. Avsluta med att klassen diskuterar 
de ord som inte har blivit sorterade. Skriv upp orden på tavlan eller i ett 
gemensamt dokument. För att spara gruppens sortering fotar de sina ord-
kort eller klistrar upp dem på ett papper. Diskutera synonymer, skillnader 
mellan dessa och vad de har för betydelse för berättelsen. Jämför också 
gärna med tidigare uppgift från avsnitt 3.

Mördarens apa, del 10 – Lyssna på avsnittet
”Garretta siktade på mig med sin revolver. Morro hade försvunnit från 
sjukhuset och Garretta ville få tag på honom innan han berättade för 
tidningarna att Chiefen inte var en mördare.”

Nya ord/uttryck: 
mausoléer, cypresser, silhuett, ostyrigt, kriminalteknikerna, lönnfack, 
botaniska trädgården, fattighuset, anarkister, republikaner, Monarkis-
tiska Brödraskapet, mahogny, bistra, adelsmän, monarkistiska revolten, 
skutskepparen, i görningen, kuppförsök, bärga, sjöduglig.

Börja med en kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet 
och prata om nya ord och uttryck.

Sammanfatta det viktigaste, ta ut essensen och budskap:
Nu har Sally Jones berättat sanningen om mordet på Alphonse Morro. 
Det tog henne tre år att få Chiefen frikänd och tre månader att skriva ner 
sanningen. Och nu är Hudson Queen återigen sjöduglig… 

Eftersom det här är sista avsnittet passar det bra att använda strategin 
sammanfatta, ta ut essensen och budskap efter att ni har lyssnat. Låt 
eleverna sammanfatta berättelsen och fundera på vad författaren Jakob 
Wegelius vill säga oss med Mördarens apa. Börja med att sammanfatta 
tillsammans. Dela upp dramat i tre delar och skriv upp dem på tavlan.

Början – Sally Jones och Chiefen blir indragna i konspirationen mot 
republiken och Chiefen blir arresterad för mord. 
Mitten – Sally Jones påbörjar resan mot Cochin för att hitta Morro. 
Slutet – Marahadjan förändras. Han låter Sally Jones åka hem med Ana 
Molina. De hittar Alfonse Morro – men det gör även kommissarie 
Garretta...

Diskutera i smågrupper eller i klassen och skriv upp stödord till de olika 
delarna. För den här uppgiften passar både Post-it-storm och EPA som 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1106438


arbetsmodell. Avsluta lektionen med att reflekterar en stund över budska-
pet. Skriv upp på tavlan: Vad vill Jakob Wegelius säga till oss med sin 
berättelse? 

Poängtera att det inte finns några rätt eller fel när vi tolkar budskap. När 
eleverna skrivit ner sina tankar i loggboken eller på mini-whiteboards be-
rättar de för sin parkamrat om sin tanke. Gör sedan en sammanställning av 
elevernas reflektioner på tavlan.

Att göra efter att ni lyssnat klart
Vi hoppas att Mördarens apa skapar tankar och reflektioner hos eleverna 
som utvecklar dem på flera plan. Det kan göra att ni kommer känna ett 
behov av att göra ett tydligt avslut med en slutprodukt.

Återberättande text med illustrationer
Utifrån stödorden från sammanfattningen och arbetet med ordförrådet kan 
eleverna skriva en återberättande text om Mördarens apa. Låt texten avslu-
tas med elevens tankar kring Jakob Wegelius budskap. Påminn om Jakob 
Wegelius rika ordförråd och utmana dem att använda så många av hans 
beskrivande ord de kan. Sätt ihop texten med en eller flera bilder, använd 
gärna tidigare illustrationer av elevens inre bilder.

Fortsatt arbetet med elevernas ordförråd
Bygg elevernas ordförråd och arbeta med alla nya ord och uttryck en gång 
till utifrån hela berättelsen. Arbeta på liknande sätt som i avsnitt 3 och 9. 
Den här gången kan grupperna sortera och para ihop alla kända ord utifrån 
gruppens egna kategorier  och underrubriker.

När alla ord är rubricerade i en kategori och eleverna har diskuterat ordens 
innebörd får eleverna välja en egen grupp ord att arbeta vidare med. Skriv 
på tavlan: dikt, 10 meningar, 10 meningar fakta, känslobeskrivning, person-
beskrivning och nya uttryck. Tanken är att eleverna får välja en uppgift som 
bearbetar de nya orden och utökar hens ordförråd.

Dikt: Välj ut minst 10 ord från en eller flera kategorier och skriv en dikt. 
Den kan vara på rim eller valfri vers. 

10 meningar: Välj ut minst 10 ord från en eller flera kategorier och skriv 
en mening per ord. Meningen ska vara konstruerad så att läsaren för-
står vad ordet betyder.

10 meningar fakta: Välj ut minst 10 ämnesspecifika ord från en eller fle-
ra kategorier. Skriv en mening per ord. Meningen ska vara konstruerad 
så att läsaren förstår vad ordet betyder.

Känslobeskrivning: Välj ut minst 10 ord som kan beskriva en eller flera 
känslor. Skriv en mening per ord. Meningen ska helst vara konstruerad 
så att läsaren förstår vad ordet betyder eller så kan eleven skriva en 
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förklaring i anslutning till meningen. 

Personbeskrivning: Välj ut minst 10 ord som beskriver en person. Gör 
en eller flera personbeskrivningar med hjälp av orden. 

Nya uttryck: Använd uttrycken som finns bland orden. Skriv meningar 
som gör att läsaren kan förstå vad uttrycket betyder och/eller när det 
passar bra att använda uttrycket. 


