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Introduktion till boken
Under Slussen är en skräcknovell som Jack Werner skrivit.
Det är hans skönlitterära debut. Vill man höra en uppläsning av den kan man lyssna på Creepypodden, som drivs
av just Jack Werner.
Här är direktlänken,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4845
&artikel=6888141.
Till novellen Under Slussen är det framtaget olika uppgifter. Du kan arbeta med alla uppgifter eller välja ut just de
som du tycker passar din elevgrupp.

Inför läsning – skapa förförståelse
För att eleverna ska få en förförståelse för novellen och
vad den kommer att handla om kan det vara bra att använda strategin att förutspå. För att underlätta för eleverna är det framtaget tre frågor. Låt
gärna eleverna reflektera enskilt och skriva ner sina svar innan du lyfter frågorna i helklass.
1. Titta på boktitel, omslag, författarnamn och baksidestext. Vad för slags novell verkar det
vara?

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

2. Vad tror du att novellen kommer att handla om? Vad är det som får dig att tro detta?
3. Har du läst någon novell/roman tidigare som du tycker påminner om denna? Vilken är
det, i så fall?

Frågor till texten
Till novellens olika kapitel är det framtaget frågor. Frågorna är av tre typer:
- frågor till texten (där svaren går att hitta direkt i texten)
- frågor mellan raderna (där svaren kräver att man gör inferenser och drar egna slutsatser)
- frågor bortom raderna (där svaren kräver att man kan göra kopplingar till sig själv och sin
omvärld)

Kapitel 1: Laban
1. Vad är urban exploration?
2. Varför gillar berättarjaget, alltså berättaren, att läsa på olika internetforum?
3. Vem är Laban?
4. Vad är det Laban skriver om?
5. Laban utforskar gärna tunnlarna på egen hand. Enligt ryktet fanns det en förklaring till
detta. Vilken?
6. Hade du velat utforska tunnlarna så som exempelvis Laban gjorde?

Kapitel 2: Labans försvinnande
1. När skrev Laban sitt sista inlägg?
2. Vad trodde man hade hänt med Laban?
3. Vem är Clara?
4. Vad är det för länk som Clara skickat över till berättarjaget?

Kapitel 3: Nere i tunneln
1. Vad är det som händer den 28 februari 2005?

Kapitel 4: Förföljd
1. Laban blir jagad och gömmer sig. När han lutar sig bakåt ramlar han genom en vägg. Vad
är det han ramlar in i?
2. Hur reagerar Laban när han ramlar?

Kapitel 5: Genom ett trångt rör
1. Laban kryper genom ett rör och kommer fram till en vägg som han sår sönder. Vad hittar
han på andra sidan väggen?

Kapitel 6: Ett övergivet kontor
1. Laban känner sig orolig. Hur tar sig oron uttryck?
2. I slutet av kapitlet nämns tunnelfolket. Vilka är det?
3. Hur beskrivs det övergivna kontoret? Leta efter beskrivningar i texten.

Kapitel 7: Tunnelfolket
1. I detta kapitel beskrivs tunnelfolket. Vad säger ryktet om dem?

Kapitel 8: Tillbaka till det övergivna kontoret
1. Laban söker sig på nytt ner till det övergivna kontoret. Vad hittar han denna gång?

Kapitel 9: En trappa ner i mörkret
1. Laban tar fram ett munskydd och börjar använda det. Varför gör han det?

Kapitel 10: De gröna svamparna
1. Hur beskrivs de gröna svamparna? Ge exempel från texten.
2. Labans kropp reagerar och han skriver att det känns som om han vill fly. Vad är det som
skapar denna oro?

Kapitel 11: En skugga
1. När Laban fotograferar ser han en skugga. Vem/vad tror du att det är?

Kapitel 12: Laban flyr
1. Hur beskrivs skuggan?
2. Vad händer när Laban slår till skuggan?

Kapitel 13: Smittan
1. Vad var Laban med om i tunnlarna, tror du?
2. Varför försvann han?
3. I slutet skriver berättarjaget, alltså berättaren, att det aldrig skulle gå att leta efter Laban.
Varför inte det?

Skapande: Låt bilder och/eller fotografier beskriva novellen
I denna uppgift får eleverna arbeta med bilder och/eller fotografier. De ska leta upp fyra
olika bilder som de upplever symboliserar eller beskriver novellen. De kan också få möjlighet
att ta egna fotografier och utgå från dem. Bilderna ska sättas samman till ett collage och till
varje bild ska det finnas en bildtext som förklarar vad bilden föreställer samt hur de tänker
att bilden beskriver/symboliserar novellen.
Bilder kan eleverna hitta på:
https://pixabay.com/sv/
https://www.flickr.com/groups/creative_commons-_free_pictures/pool/
http://photopin.com/

Uppgift att dela ut till eleverna:
1. Efter din läsning funderar du över hur du med fyra bilder/fotografier vill beskriva novellen
Under Slussen.
2. Ta fram sökord som du kan använda när du ska börja söka efter bilder. Ta hjälp av en
bildsajt.
3. När du hittat fyra bilder sätter du samman dem till ett collage. Till varje bild skriver du:
a) Vad bilden föreställer
b) Hur bilden beskriver novellen
4. När du är klar presenterar du ditt collage för övriga i klassen.

Novellanalys
Denna uppgift kan eleverna få göra i grupp. Tillsammans läser de novellen och diskuterar
hur den är uppbyggd men också hur författaren skapar spänning. Då de flesta skönlitterära
texter följer samma struktur (dramaturgiska kurvan) kan det vara bra att inför denna uppgift presentera grundstrukturen:
• anslag (berättelsens inledning där du som läsare ofta får reda på när berättelsen utspelar
sig, var den utspelar sig och vilka de olika karaktärerna är)
• presentation (i denna del presenteras de viktigaste karaktärerna och miljön lite mer ingående)
• konflikt (i denna del presenteras berättelsens problem. I en skräckberättelse är det ofta
något mystiskt och obehagligt)
• konfliktupptrappning (i denna del trappas konflikten, spänningen, upp)
• vändpunkt/peripeti (i denna del får konflikten en lösning)
• avtoning (i denna del får man reda på vad som händer efter att konflikten blivit löst)

Frågor som eleverna kan arbeta med:
1. Hur inleds novellen (anslag)?
2. Hur beskrivs karaktärerna? Vad får du som läsare reda på om berättarjaget, alltså berättaren, och om Laban?
3. Hur beskrivs miljön? Var utspelar sig berättelsen någonstans?
4. Vilken är novellens konflikt?
5. Hur trappas konflikten upp?
6. Vilken är vändpunkten i novellen?
7. Hur slutar novellen (avtoning)?
8. Hur gör författaren för att skapa spänning? Är det genom språket, ämnet eller karaktärerna? Förklara hur du tänker och ge gärna exempel från texten som styrker din tolkning.

Skrivuppgift: Gestalta
Många författare är duktiga på att gestalta.
Det innebär att de visar något i handlingen istället för att berätta det med ord.
De skriver alltså inte:
Laban är glad.
Istället försöker de visa hur Labans glädje ser ut och känns. Det kan då bli så här:
Labans leende blev bara större och större.
Mungiporna gick snart från öra till öra.
Glädjen han kände värmde upp hela kroppen.
I denna uppgift ska eleverna få testa att skriva gestaltande beskrivningar, där det tydligt
framgår att någon är rädd, elak, otäck eller hemsk.
Vill de kan de utgå från Laban eller skuggan som återfinns i novellen.

Uppgift att dela ut till eleverna:
1. Välj en karaktär från novellen eller en person i din omgivning. Tänk dig att denna karaktär eller person befinner sig i tunnlarna i Slussen. Hen är antingen rädd, elak, otäck eller
hemsk.
2. Hur är man/ser man ut om man är rädd, elak, otäck eller hemsk? Punkta ner allt du kan
komma på. Ta hjälp av sinnena lukt, hörsel, smak, känsel och syn.
3. Utifrån dina punkter skriver du sedan en gestaltande beskrivning.

Akay-templet - Slussen

Slussen i genomskärning
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Men han lovade oss bilder
på någonting helt nytt
som ingen av oss hade sett förut.

Jag minns att han klagade över
en bula i kinden,
som var svullen och gjorde ont.
Och att det kändes som att
hans hud ”torkade ut”.

Laban skrev sitt sista inlägg
i mitten av mars 2005.
Han hade då varit borta ett tag,
men dök plötsligt upp igen
och skrev en kort uppdatering.
Den var ovanligt kort.

Labans försvinnande
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Ett tag funderade jag på om han helt enkelt
slutat utforska och blivit normal.

Den bästa gissningen jag hörde
var att han fastnat någonstans
och aldrig kommit upp.
Någon trodde att han blivit liggande
med ett brutet ben på botten av ett schakt
tills hans rop på hjälp tystnat.

”En gång till.
Sista.
Ner i grottan igen.”
Det var de sista bokstäver Laban skrev
på det där forumet.
Det var det sista någon läste av honom,
innan han försvann.

Han skulle bara hitta kameran,
som han inte fått med sig upp igen.
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De flesta av mejlen var skräppost,
men ett stack ut.
Det hade kommit för bara några dagar sedan.
Avsändaren var min kompis Clara,
som jag hade lärt känna
på forumen för urban exploration.

Jag letade efter ett mejl från mitt förra jobb
och loggade in på ett gammalt mejl-konto
som jag inte använt på länge.

***

Ända till förra veckan.
Jag tror jag vet vad som hände med Laban nu.
Jag kanske hellre inte vetat det.

Men jag har fortsatt undra över
vad som hände med honom ända sedan dess.
Trots att det har gått nästan 15 år.
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Jag förstod att Laban
hade postat sina texter här först,
och på forumen sedan.

Bloggens senaste inlägg var från i mars 2005.
Svart text mot vit bakgrund.
Jag kände igen några av inläggen,
men inte alla.

Bloggen var enkel, utan färger och grafik.
Besökarna behövde logga in
för att kunna läsa den.
Men Clara hade fått tag på lösenordet.

kolla in det här.
labansbackup.weblogg.se.
användarnamn laban, pass grottan

Men det var länge sedan jag hade hört av henne.
Mejlet var väldigt kort.
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När jag läste var det som att
flyttas tillbaka till tonåren.
Allt var där.
Slussen, smeknamnen, allt.
Någonting hände honom där nere,
och det kostade honom livet.
Eller i alla fall livet som vi känner igen det.

Jag lade mitt jobb åt sidan
och började läsa bakifrån
från den senaste texten jag hade läst.

Jag hade alltid trott
att jag hade sett det sista av Laban,
men här fanns det texter som var nya för mig.
De fanns inte på forumen.

Det var här det hade börjat.
Här hade Laban fört dagbok.
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Men väl framme i tunneln är man så djupt ner
att jordvärmen tar över.
Jag går på rampen ovanför det stinkande vattnet.
Men där rampen rasat ihop
får man kliva i den bruna skiten ändå.

Dålig dag, elva minusgrader.
Det är väldigt kallt långt ner i schaktet,
trots min nya tjocka jacka och mina handskar.

Ner i grottan igen.
Jag tar den vanliga vägen:
stegen på väggen ner till gången,
och vidare till den gamla tunneln.

Labans blogg
28 februari 2005

Nere i tunneln
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