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BERÄTTELSEN OM TAUR 
 

Barnens Romanpris delades ut första gången 2010. Varje år utses en jury med fem 

elever från en mellanstadieskola. Varje år är det en ny skola från en ny plats 

någonstans i Sverige. Barnjuryn läser och diskuterar fem nominerade böcker under 

sommarlovet för att sedan utse en vinnare som presenteras på hösten. De fem 

nominerade böckerna väljs ut av vuxna som kan mycket om barnböcker. I gruppen 

ingår skolbibliotekarier, barnboksbibliotekarier och barnboksrecensenter. 

 

Barnens Romanpris är en serie i sju avsnitt. I de fem första programmen hör vi 

juryns boksamtal om en nominerad bok i taget. I ett sjätte programmet diskuterar 

barnjuryn alla böckerna och röstar fram en vinnare och i det sista och sjunde 

programmet porträtteras vinnaren: Vem är författaren? Varför skriver hen 

barnböcker? Hur var hens egen barndom? 

 

Första boken som barnjuryn diskuterar heter Berättelsen om Taur och är skriven av 

Bengt Tollesson. Låna och läs boken eller lyssna på boken som talbok! Det här 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till boken. Frågorna är 

ungefär samma frågor som barnjuryn fick när programmen spelades in. Men alla 

frågor finns inte med i programmet. Ett bra sätt att arbeta med frågorna är att först 

tänka igenom och göra korta anteckningar på egen hand, sedan diskutera och dela 

tankar med en kompis för att slutligen diskutera alla eller några av uppgifterna 

tillsammans i en större grupp. För er som ännu inte har läst boken finns det ett par 

uppgifter som anknyter till det barnjuryn diskuterar tillsammans i programmet. 

 

Kort om boken 

På julaftonsnatten 1983 får bonden Karl Johansson på Orust ett oväntat besök som 

kommer att förändra resten av hans liv. Fjorton år senare 1997, börjar Nina 

Karlsson högstadiet på Gårdstensskolan i Göteborg. Nina är en vanlig tjej med 

vanliga kompisar, men med ett särskilt intresse för datorer och Internet. Något som 

är nytt och okänt för de flesta vuxna. Nina har till och med skaffat sig kompisar på 

Internet som hon mejlar med. Den bäste och trevligaste av dem säger att han heter 

Viktor och bor på Orust… 

 

Personerna i boken 

 Nina Karlsson 

 Jack, Maria, Andreas, Emma och Abdi 

 Taur, vätte 

 Karl Johansson, en gammal bonde 
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 Darth och Tuva, svartulver 

 Baldadrik, vitulvernas ledare 

 Ramnhem, bergsanden 

 Shikinina 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 

Frågor om programmet 

1. Vad tycker barnen om att höra sina första reaktioner? 

2. En av de saker barnen nämner efter att ha läst boken handlar om huvudpersonen 

Taur. Vad är det de säger att de har upplevt när de har läst om honom? 

3. I barnens samtal om omslaget får vi reda på var boken utspelar sig. Var? 

4. I samtalet gör barnen en jämförelse med en annan bok de har läst. Vilken? Varför 

gör de det, tror du? 

5. Vilka likheter säger bokens författare att han har med Taur? 

 

Dina tankar om boken 

1. Vad är det här för slags bok, när ni tittar på den, hur känns den? 

2. Säg två ord om boken, hur är den? Motivera gärna. 

3. Tycker du om den? Varför/ varför inte? 

4. Är det någon händelse i boken som du minns särskilt väl? Varför? 

5. Vad fick du för känslor när du läste boken? 

6. Vad är det för genre? 

 

Om innehållet i boken 

1. Taur är en av huvudpersonerna i boken. 

a. Vem är han? 

b. Kan du känna igen dig i Taur? Hur då? 

c. Beskriv Taur? Hur ser han ut? 

d. Vad tycker du om Taur? 

2. Vem är Nina Karlsson? Kan du känna igen dig i Nina?  

3. Vilken av personerna blev du mest intresserad av? Varför? 

4. Vad skulle du vilja säga till den personen? 

5. Hur är vuxenvärlden beskriven i boken? 

a. Hur är de vuxna? 

b. Vad gör de? 

c. Vad vet och förstår de av det som händer? 

6. Hur är ungdomarna i boken beskrivna? 

a. Känns de verkliga? 

b. Huvudpersonerna går på högstadiet, hur är det att läsa om de som är 

lite äldre? 

7. Berättelsen om Taur handlar också om Sverige. Känner du igen det land som 

beskrivs? 
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8. Vad spelar naturen för roll i berättelsen i boken? 

9. Vilka är det som Taur och Nina kämpar för och emot? Vad får ni för tankar?  

10. Finns det något i Sverige idag som ni tror författaren tänker på när han 

beskriver Taurs och Ninas kamp? 

 

Författaren och läsaren 

1. Vem ska läsa Berättelsen om Taur, tycker du? 

2. Sammanfatta handlingen i boken med en mening. 

3. Har boken ett budskap? Något tema? Lyssna till några kamraters meningar 

om handlingen i boken, kanske kan det ge ledtrådar till bokens budskap och 

tema. 

4. Fungerar boken som högläsningsbok, tror du? 

5. Vad tror du har inspirerat författaren till den här boken? 

6. Vilka frågor skulle du vilja ställa till författaren? 

 

Fantisera vidare 

Vad skulle hända om en vätte plötsligt steg in i klassrummet under en 

svensklektion? Eller stövlade in i ditt sovrum en sen kväll? 

 


