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Före läsningen

1.  Titta på omslaget, läs baksidestexterna och titta på bilderna i boken. Vad tror du att det är för slags 
bok? Spänning? Humor? Skräck? Annat?

Under läsningen

3. Ett ”citat” är en mening eller några meningar tagna ur en större mängd text. Välj ut ett citat i boken 
som du tycker om eller reagerade på. Varför valde du just det citatet?

2. Välj ut fem ord eller uttryck som du inte förstår. Slå sedan upp orden i en ordbok och skriv ner vad 
de betyder. (Till exempel sida 52: projekt = plan eller uppdrag för att uppnå ett visst resultat.)
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7. Gillade du slutet? Skulle boken ha slutat på något annat sätt om du själv fick välja?

Efter läsningen

5. Vad tycker du om att Clara först ville förstöra AI-E:n? Kan du förstå varför hon ville göra det?

6. Vad tycker du om att Clara brände ner labbet i slutet av boken?

4. Beskriv någon av personerna i boken (Clara, Maisie, Claras mamma eller Claras pappa). Tyckte du 
om personen, ogillade du honom/henne eller hade du kanske svårt att förstå varför personen gjorde 
som den gjorde? Förklara varför!
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Vad betyder orden? Slå upp dem i en ordbok och skriv ner vad de betyder. (Arbeta gärna två och två.)

Ordförståelse

skanna, s 8

teknologi, s. 21

DNA, s. 23

skulptera, s. 25

processor, s. 25

prägla, s. 25

konstruera, s. 27

kommando, s. 31

analysera, s. 31

resonera, s. 31

burdus, s. 36

elastisk, s. 41

reception, s. 51

artificiell, s. 56

sampla, s. 56

inkarnation, s. 56

programmering, s. 60

android, s. 61

fulländning, s. 67

avancerad, s. 69
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Kapitel 4. Varför känner Clara en sådan fasa inför sin pappas uppfinning?

Textförståelse

Kapitel 2. Varför känner sig Clara besviken på sin pappa?

Kapitel 3. Varför är Maisie avundsjuk på Clara?

Kapitel 1. Varför blir Claras mamma så irriterad på henne?

Kapitel 5. På vilket sätt menar Claras pappa att AI-E:n kan tänka själv?
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Kapitel 10. Vad består Claras hud av?

Kapitel 8. Vad skriver Clara i brevet att hon tänker göra med AI-E:n?

Kapitel 9. Var befann sig Claras pappa när hon smög in på hans labb?

Kapitel 7. Hur beskriver Clara AI-E:n för Maisie i sitt brev?

Kapitel 12. Vad vill Clara jobba med när hon blir äldre?
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Textförståelse, nivå 2

Bläddra igenom kapitel 6 igen. 
Clara och hennes mamma pratar om känslor och om att lära sig dölja dem. På s. 39 får hon inte det svar 
hon hoppats på. Vad tror du att Clara önskade att hennes mamma hade sagt till henne i stället?

Bläddra igenom kapitel 10 igen. 
Vad är Maisie för sorts varelse? Vilka var det som skapade androiderna för många tusen år sedan? Vad 
hände med dessa varelser sedan?

Bläddra igenom kapitel 5 igen. 
Berätta med egna ord varför Clara är så besviken och arg på sin pappa.
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