
av ELIN LINDELL  

KAPITEL 1
Jonny och Elias är vänner men är olika. 
Vad kan vara bra med det? Vad kan vara jobbigt? 
Vad tycker du är viktigt i en vänskap?

KAPITEL 2
Jonnys pappa vill att han ska berätta för honom om han blir retad. 
Det tänker Jonny inte göra. Vad tycker du att Jonny ska göra? 
Finns det någon annan han skulle kunna prata med tror du?

KAPITEL 3
Jonny och Elias kliar varandra på ryggen. Tycker du om att bli kliad 
på ryggen? Varför tror du att de inte skulle berätta det för andra?
Vad tänker du om det?

KAPITEL 4
Jonny och Elias föräldrar har olika mycket pengar. Det gör så att 
Jonny och Elias också har olika mycket pengar. Elias tycker att det 
är självklart att bjuda Jonny på saker. Vad tycker du om att barn 
har olika mycket pengar?
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Vi har i handledningen valt 
att ställa några frågor till 
varje kapitel som berör teman 
som vi tycker är viktiga. Våra 
handledningar är tänkta att 
stötta en fördjupad läs-
upplevelse av boken och möta 
läroplanens mål att eleven 
”kan leva sig in i och förstå 
andra människors situation”. 

9–12 år | Den där Jonny Jonsson-Johnson är en bok om 
vänskap, känslor och berör teman som rätt och fel. Boken 
speglar det samtida samhället och gestaltar flera familje-
former, barn med olika etnisk bakgrund och pojkar som 
visar känslor och omsorg om varandra.
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Den där Jonny Jonsson-Johnson, det är 

jag det.

 Du kan också kalla mig åsnan. Det var i 

alla fall vad jag råkade säga att jag var en 

gång. Tyvärr högt. Tyvärr i klassrummet.

 Men det är sant. Jag är en åsna. Hur 

 förklarar man annars att jag har klantat 

till precis exakt allt?

 Jag har inte bara lyckats slarva bort min 

enda kompis och förstöra kärleks livet för 

typ halva klassen. Jag har också råkat bli 

kriminell. Japp. Du läste rätt. Bara så där.

 Men det är en lång historia. Jag får inte 

plats med den här. Läs boken istället,  

så får du veta!

Det här är den första boken om 

Jonny Jonsson-Johnson.

Elin Lindell
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KAPITEL 5
Jonny tror att hans mamma har glömt hans födelsedag. 
Hur tror du att det skulle det kännas? Tycker du att 
födelsedagar är viktiga?

KAPITEL 6
Jonny får inget från sin önskelista förutom chokladasken. 
Han verkar inte så förvånad och inte så ledsen. Varför är 
det så tror du?

KAPITEL 7
På födelsedagsmiddagen berättar Jonnys pappa berättar en historia om tårtan 
som inte är sann. Varför tror du att han gör det? Varför tror du att Jonny och 
hans mamma inte säger något, och varför skrattar de?

KAPITEL 8
Jonny tycker inte om tanken på att hans mamma och pappa kanske ska  
bli ihop igen. Och han tycker inte om tanken på att de kan ha haft sex.  
Varför känner han så tror du?

KAPITEL 9
Jonny är tveksam till att följa med in till Krister Pettersson, men tycker att  
det känns oartigt säga nej. Vad tänker du om det? Hur hade du gjort?

KAPITEL 10
Jonny tänker på att Elias inte skäms för något. Vad kan vara bra med det? 
Känner du dig mest lik Jonny eller Elias?

KAPITEL 11
Jonny får en CD med hårdrock av Krister. Han blir lugn av att lyssna på 
musiken. Vad gör dig lugn?

KAPITEL 12
Elias blev bjuden på kalas hos Nicolai. Men han sa inget till Jonny.  
Vad tycker du om det? Hur hade du gjort om du var Elias? 

KAPITEL 13
Jonny skulle ta tillbaka sin egen cykel. I stället tar han Nicolais. 
Varför gör han det tror du? Hur hade du gjort?

KAPITEL 14
I omklädningsrummet kramas Elias och Jonny. Nicolai säger: 
”Kolla bögarna.” Varför gör han det? Vad tänker du om det?

KAPITEL 15
Jonnys pappa börjar jobba i matsalen. Jonny tycker att det är 
jobbigt. Varför tror du att han känner så? Hur hade du känt?
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”Var och en som verkar  

inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö.”

Ur Läroplanen



KAPITEL 17
Jonny vill inte bli sen, han tycker att det är jobbigt när alla tittar på honom 
när han kommer in i klassrummet. Nicolai och Melissa M verkar tycka om det. 
Varför tror du att de känner så olika? 

KAPITEL 18
Läraren Ann-Sofi pratar med Jonny eftersom han kommit försent flera gånger. 
Hon antar att det har med hans föräldrars skilsmässa att göra. Varför tror du 
att hon gör det? Vad tänker du om det?

KAPITEL 19
Jonny och Elias gör sig fina för att gå på dubbeldejt. När brukar du vilja vara 
extra fin? Varför tror du att människor vill vara extra fina ibland?

KAPITEL 20
Jonny ber om förlåtelse. Men Elias skriker ”aldrig”. Hur känner sig Elias tror 
du? Varför blir han arg på Jonny? 

KAPITEL 21
Nazli säger att filmen de sett är heteronormativ. Alltså att den bara handlar om 
kärlek mellan tjejer och killar, trots att det finns andra former av kärlek, som 
mellan två tjejer eller mellan två killar. Hur är det med de filmer, teveserier och 
böcker du läser? Varför är det så tror du? Hur tror du att det känns att aldrig 
eller sällan hitta kärlekspar som är likt ens egen kärlek, eller ens egen familj?

KAPITEL 22
Jonny tänker att Elias inte kommer att vilja vara hans vän mer. Hur hade du 
bett om förlåtelse?

KAPITEL 23
Elias är väldigt bestämd kring regler. Varför är han det tror du? Vad kan vara 
bra med det? Kan det finnas nackdelar?

KAPITEL 24
I skogen blir Nicolai arg på Jonny, så arg att han kastar kompassen. 
Vad är det som gör att han blir så arg tror du?

KAPITEL 25
Krister Pettersson berättar att han är tillsammans med Jonnys 
mamma. Vad tror du att du hade tyckt om det?
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