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Lärarmaterial

• Svar på elevuppgifter
• Förslag på diskussionsfrågor och ytterligare uppgifter

X Skriv ut

Egna noteringar

Ordförståelse
Vad betyder:
tveeggad, s. 9

med en vass egg på båda sidor

marmor, s.16

en typ av hård, ådrig kalksten

valvbåge, s. 22

högt och smalt valv som ofta utgör öppning i exempelvis en mur

profetia, s. 29

religiös förutsägelse

andel, s. 30

en relativ mängd, en del av till exempel en summa pengar eller viss mängd mat

vallgrav, s. 32

ganska bred, vattenfylld ränna runt ett fort eller en fästning

belägring, s. 35

planmässig omringning med trupper (av till exempel ett fort)

plym, s. 37

stor prydnadsfjäder

skäck, s. 39

häst vars päls består av stora, skarpt avgränsade, olikfärgade fält

härförare, s. 39

ledare av större här

tunika, s. 42

skjortliknande, fornromerskt klädesplagg

nymf, s. 48

kvinnligt naturväsen i den grekiska mytologin

bedrift, s. 53

stark och berömvärd gärning

dolk, s. 57

vasst, tveeggat vapen, i formen lik en kniv

skida, s. 68

långsmalt fodral

elfenben, s. 68

hårt benvitt ämne i elefantbete

skakel, s. 76

stång på vagn, fäst på vardera sida om ett dragdjur

spinnrock, s. 78

redskap som används för att spinna tråd

pränta, s. 100

texta, skriva prydligt

tu, s. 100

två
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Textförståelse
Kapitel 1. Varför bestämmer sig Nisos för att hjälpa Ry?
Han hör hur mångudinnan Diana viskar i hans inre och ber honom hjälpa Ry.
Kapitel 2. Varför hugger de ner träden i den heliga lunden?
För att bygga skepp av virket.
Kapitel 4. Varför vågar de inte utforska omgivningarna under den första kvällen i sitt nya hem?
De har hört att våldsamma krigare bor i närheten.
Kapitel 5. Varför ska kungen segla iväg till staden på de sju kullarna?
Han ska fråga kungen där om de kan bli allierade så att de får hjälp att skydda fortet mot Turnus.
Kapitel 6. Varför misslyckas Nisos med att skjuta iväg en pil mot fienden Turnus?
Han minns händelserna från sin barndom då Troja anfölls och känner sig som en rädd tioårig pojke
igen.
Kapitel 7. Varför börjar männen kalla Nisos för Nymfpojken?
Nisos påstår att det heliga träet från de nedbrända skeppen har förvandlats till nymfer som simmar
iväg i vattnet.
Kapitel 8. Varför vill Ry döda Turnus?
Han påminner honom om Eldhåret, mannen som dödade hans far.
Kapitel 10. Vilka gåvor får Ry och Nisos av prins Askanios och de äldste?
Ry får Askanios eget svärd. Nisos får ett lejonskinn.
Kapitel 13. Varför hör inte Ry när Nisos pratar med honom?
Han har på sig en hjälm som blockerar ljudet.
Kapitel 15. Varför vänder Nisos om och springer tillbaka till fienden sedan han satt sig i säkerhet?
Han upptäcker att Ry inte har följt med honom.
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Textförståelse, nivå 2
Bläddra igenom kapitel 12 igen.
Varför bestämmer sig Ry och Nisos för att hämnas på fiendesoldaterna som vilar i sitt nattläger?
Ett svar skulle kunna se ut så här: Ry vill hämnas på någon för faderns död och släcka sin blodtörst. De
vill få ära genom att döda många fiender och bli hjältar.
Bläddra igenom kapitel 12 igen.
Hur känner sig Ry och Nisos när de hämnas?
Ett svar skulle kunna se ut så här: De känner sig som gudar, blodtörstiga och uppfyllda av sin hämnd.
De känner spänning inför dödandet – de har blivit hjältar på grund av sina handlingar.
Bläddra igenom sida 71-74 igen.
Vad har hänt Ry/Euryalos i det här kapitlet?
Ett svar skulle kunna se ut så här: Han har dött och hans ande svävar omkring utan att finna frid.

Para ihop
Para ihop varje person med rätt personbeskrivning (skriv siffrorna 1–6 vid rätt beskrivning).
1. Nisos
5
Trojanernas ledare i fortet när Aeneas är borta.
2. Aeneas
4
Fick beröm av Nisos för sitt mod.
3. Ry
2
Trojanernas främsta krigare.
4. Rys mor
6
Storvuxen, påstås vara lika vildsint som ett lejon.
5. Prins Askanios
3
Såg sin far dödas av Eldhåret.
6. Turnus
1
Fick smeknamnet Nymfpojken.

Lärarledd diskussion
Under antiken hade man en annan syn på krig, hämnd och död än vi har i dag. När Ry och Nisos anföll
fiendens läger och hämnades och dödade sina fiender kände de sig berusade av makt. Diskutera med
eleverna hur dåtidens värderingar kunde skilja sig från dagens värderingar. För Ry och Nisos var deras
handlingar naturliga och ett sätt att bli hjältar. Diskutera hur man i olika tidsepoker haft olika syn på
moraliska frågor. Exempelvis hur man ser på kvinnors och barns rättigheter, vad ett liv är värt, vad som
anses hedervärt i krig o.s.v.

Forska
Låt eleverna leta upp fakta om en av de mytiska eller historiska karaktärer och platser som anges på
nästa sida. Sidan kan skrivas ut som extrauppgift till eleverna.

3

Argasso
NATTRÄDEN
Caroline Lawrence

Forska om en karaktär eller en plats
Leta upp fakta om en av dessa mytiska/historiska karaktärer eller platser:
• Mångudinnan Diana
• Ikaros
• Aeneas
• Neoptolemos (som i Natträden kallas ”Eldhåret”)
• Herkules
• Vergilius
• Rom
• Troja

Jag har valt:
Fakta jag hittat:
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