




Filip och spindeln   1

Sabira Ståhlberg

Filip och

spindeln

Illustrationer Maria Viitasalo

Lättläst

Helsingfors / Helsinki 2022



2   Sabira Ståhlberg

Boken utges med stöd av

Språknivåer
1 Lättast
2 Lättare
3 Lätt
4 Standardspråk
4+ Avancerat språk

Svenska / Swedish
Första upplagan / First edition

Bokpil ▶ bokpil.eu
Helsingfors / Helsinki 2022

© Sabira Ståhlberg 2022
© Maria Viitasalo, illustrationer 2022

ISBN 978-952-7334-57-7
ISBN 978-952-7334-58-4 (e-bok)



Filip och spindeln   3

1 Skolan är farlig

Inlägg på sociala media av

Victor Y

Vår skola gör oss sjuka!

Det finns mögel överallt.
Fem personer är redan på sjukhus.
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Victor Y skriver igen
om skolan på sociala media.
Filip läser.
Han stannar plötsligt upp.

Kan Victor ha rätt?

Skolan är över hundra år gammal.
Redan Filips mamma
gick i samma skola.
Gamla saker och hus kan mögla.
Men mamma möglar väl inte?

Filip skrattar för sig själv.
Han börjar leta
efter information på nätet.

På stadens nätsida
finns en nyhet.
Den berättar, att man
undersöker luften i skolhuset.
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Chatt

Filip
Hej, har ni hört,
att det kanske finns mögel i skolan?

Amir
Ja, många är sjuka.

Mimi
Jag tycker, att det
luktar i matsalen.

Greger
Vem är på sjukhus?
Johan bröt benet igår,
men han är hemma.

Filip
Just nu har många influensa.
Pappa hostar och har feber.
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Anja
Är det här på skoj?

Filip
Vet någon vem Victor Y är?

Greger
Nej.

Mimi
Inte jag.

Amir
Ingen aning!

Anja
Försöker Tomas vara rolig igen?
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2 Skolan mår bra

Rektor skriver
på skolans nätsida:

Skolan är en trygg plats

Bästa elever, föräldrar och lärare,

Under de senaste dagarna
har det gått rykten om,
att luften inne i skolan är dålig.

Några personer har insjuknat,
men vi utreder orsakerna.
Vi ska inte dra förhastade slutsatser.
Vi kan alla tryggt arbeta i vårt skolhus.
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Chatt

Filip
Varför säger rektor inget mer?
Jag hörde idag, att tre lärare
och fem elever är sjuka.
Det är väl ganska många?

Anja
Kanske rektorn inte vet något mer?

Mimi
Försöker han bara lugna oss?

Greger
Är det riktigt säkert,
att det finns mögel i skolan?

Amir
Min lillasyster har astma.
Jag undrar om hon
har blivit sjuk av möglet?
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Anja
Finns det möjligen
för mycket damm i skolan?

Mimi
Kan det vara smuts,
som förorsakar infektioner?
Borde skolan städas bättre?

Anja
Absolut! Det är ibland snuskigt
i klassen. Lamporna
är alldeles dammiga.

Filip
Det är sant. Fungerar
ventilationen som den ska?

Greger
Vi behöver vädra mer. Det luktar
illa i många klassrum efter timmen.
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Filip
På skolans hemsida
nämns en utredning. Jag
undrar vad det står i den.
Varför beställdes den?

Mimi
Vem skulle beställa en utredning
om allt var väl?

Filip
Jag går till rektorn imorgon och frågar.

Greger
Jag kommer med.
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3 Skolan ska räddas

Artikel i lokala tidningen

Tor Tegel lovar
att rädda skolan

Politikern Tor Tegel besökte skolan igår.
Han möttes av oroliga lärare och elever.

Skolans rektor förnekar, att problemet
är så stort som media rapporterat.

– Fuktighet finns bara i en enda del av huset.
Vi diskuterar med byggfirmor om att riva
endast den fuktiga väggen i matsalen.
I övrigt kan verksamheten i skolan
fortsätta som tidigare, förklarar rektor.
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Men lärarna ifrågasätter
detta uttalande.
De påpekar,
att experter rekommenderar
att riva hela byggnaden.
Det räcker inte med
att byta ut en vägg.

Politikern Tor Tegel lovar
att skydda skolan till varje pris.

– Fuktigheten i väggarna ska
mätas på nytt, säger han.
Proverna från laboratoriet
visade senast enbart
små mängder av mikrober.
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Chatt

Mimi
Såg ni det här? Rektor skrev nyss på
sociala media, att skolan städas
noggrannare numera.

Anja
Ja, och nu vädras rummen bättre
och ganska mycket oftare.

Filip
Det är sant, jag hade inte märkt det.
Victor Y påstår, att de tänker bygga
ett shoppingcenter på skolans plats. 

Amir
Ska skolan rivas? På riktigt?
Vart ska vi flytta då?
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Greger
Vår skola ska kanske sammanslås
med en stor skola i närheten.

Mimi
Ska vi flytta in till centrum?
Jag vill inte gå i skola
mitt i staden.
Där är så oroligt.

Anja
Jag vill inte byta skola!
Jag gillar vår skolbyggnad.
Henrik har dessutom gjort
vårt klassrum så trevligt
med all information
om kemi och rymden.

Mimi
Jag skulle sakna elevkaféet,
matsalen och vår myshörna.
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Greger
De får inte förstöra vår kemisal!

Amir
Jag gillar de gamla fönstren.
De har karaktär, lite som
grannens tant Jansson.

Mimi
Ja! Men det är nog
gardinerna, som liknar
hennes förkläde...

Amir
Kan hända, men jag tycker ändå
om fönstren. Det här är den
finaste skolan jag någonsin har gått i.
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Filip
Jag håller med. Fönstren är stora
och de släpper in mycket ljus.
Vi kan se hela skolgården också.

Greger
Får vi en större gymnastiksal
om vi flyttar eller om skolan byggs om?

Mimi
Jag hoppas det! Jag skulle inte alls
sakna flickornas omklädningsrum.
En ny dusch skulle inte skada.

Anja
Jag vill inte gå
i en annan skola.
Jag vill behålla den här.

Amir
Har ni några goda idéer?
Vad kan vi göra?
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Filip
Bra fråga, Amir! Jag har några fler frågor:
Vem betalar för renoveringen?
Vem bestämmer om rivning av skolhuset?

Mimi
Vem tjänar på att skolan rivs?

Greger
Politikerna bestämmer.
Staden betalar.

Filip
Borde vi tala med andra politiker också?
Oj! Har ni sett den här kommentaren?
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Inlägg på stadens nätsida av

Orolig medborgare

Stoppa korruptionen i vår stad!

Politikern Tor Tegel
vill rädda en skola,
som möglar sönder.

Lita inte på Tor Tegel!
Hans bror Sten Tegel äger
stadens största byggbolag.
Sten får alla uppdrag
som staden lägger ut.
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Chatt

Mimi
Vem kan vi lita på då? 
Politikerna använder ju mammas
och pappas skattepengar för det här.

Filip
Tor Tegel sade igår, att staden
diskuterar en minimal renovering.
Han nämnde inget om
att kalla in sin bror som expert
eller om att riva skolan.

Greger
Vi behöver få mer riktig information.
Alla bara vädrar sin egen åsikt
och skyller på andra.
Vem kan vi tala med?
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Filip
Jag kan försöka bjuda in Victor Y.

Mimi
Går han i vår skola?
Vem är han?

Anja
Vems intressen för han fram?
Vad vill han egentligen?

Filip
Jag vet inte. Men han verkar ha mycket
åsikter och veta en hel del om skolan.

Greger
Vi måste ordna en protest.
Kan Mimis mamma ordna så
att teven rapporterar om den?
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Filip
Jättebra idé!
Då kommer nog politikerna också.
Kanske vi får några svar.
Äntligen!

Mimi
Jag frågar om
mamma kan komma
och göra intervjuer för teven.
Ska vi säga på tisdag?
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4 Skolan har
   historiskt värde

TV-reportage från skolan 

Journalisten:
Jag står nu på den omtalade skolgården.
Med mig har jag forskaren Sanna Blad
från historiska museet.
Vad säger er färska analys om den här
gamla och fina byggnaden?

Sanna Blad:
Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde
för vår bygd och måste därför bevaras.
Den kan renoveras endast av sakkunniga,
för det finns många ursprungliga väggar.
Det gamla huset måste repareras av erfarna 
restauratörer och med stor försiktighet.
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Journalisten:
Eleverna kämpar hårt för att behålla
sin skola. Vi har med oss här också politikern 
Tor Tegel. Kan ni garantera att staden gör allt 
den kan för att byggnaden ska användas 
också i framtiden som skolhus?

Tor Tegel:
Jag förstår fullständigt eleverna,
som vill bibehålla sin skola. Jag stöder
deras fantastiska initiativ att ordna
den här protesten. Vi kan inte bygga en ny 
skola bredvid den gamla, för det skulle 
förstöra den historiska byggnadens värde.
Vi ser oss nu om efter en tilläggsbudget
för att sakkunnigt kunna renovera
den här otroligt vackra byggnaden.

Journalisten (avbryter):
Ja, hur dyrt blir det? Vet staden redan hur 
mycket renoveringen kommer att kosta,
eller blir det billigare att riva huset?
Kan inte staten hjälpa till? Det handlar ju
om bygdens historia och traditioner.
Vi får inte heller glömma elevernas trygghet, 
trivsel och välmående.
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Tor Tegel:
Jag håller med. Staten kan säkert förse oss 
med extra pengar. Museiverket kunde också 
dra sitt strå till stacken och ansöka om stöd 
från Europeiska Unionen, tycker jag.

Journalisten:
Nu ska vi flytta oss till skolans ingång.
Här finns många stora plakat och ett 
hundratal elever som ropar slagord.
Vad vill ni säga till stadens politiker?

Tomas:
Sitt inte bara och stirra på era siffror och 
rapporter och egna intressen.
Det handlar om vår framtid. Vi är unga!
Vi är framtiden. Det är er plikt som 
beslutsfattare att ge oss den bästa
möjliga utbildningen vi kan få.
Vi går i strejk om skolhuset inte fixas!

Journalisten:
Tack så mycket. Ni hörde åsikterna av
en elev från den rivningshotade skolan.
Det var allt från mig och härifrån skolgården.
Tillbaka till studion!
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Chatt

Mimi
Vilken otur att mammas kollega
plockade ut just Tomas bland alla dem
som var på plats. Han skämmer ju
ut oss alla med sina dumheter!
Mamma skulle ha kommit till skolan,
men hon måste sitta i studion.

Amir
Jag är rent ut sagt jättebesviken.
Ingen vill lyssna på riktigt.
Var finns alla politikerna
från staden?
Bara den där Tor Tegel kom.

Greger
Skolan är vår arbetsplats.
Den är inte bara ett hus, som
de kan göra vad som helst med.
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Filip
Rektorn talade tidigare om rapporter.
Vi har inte fått se dem.
Jag vill läsa vad experterna skrivit.
Men rektorn påstår, att vi inte fattar
vad det står i rapporterna.

Mimi
Förstår du byggnadsexperternas
speciella terminologi?

Filip
Nej, men vi kan väl lära oss!
Vi måste få tag på rapporterna
för att veta vad som är sant.
Nu vet vi för lite om allting.

Greger
Det är något skumt i allt det här.
Det har skrivits rapporter, men
ingen medger att de beställts.
Varför behövs de då?
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Filip
Det är sant.
Varför får vi inte se rapporterna?

Mimi
Jag litar inte på
någon just nu.

Amir
Inte jag heller!

Greger
Det finns vissa nätsidor,
där vi kan kolla om
nyheterna är äkta.

Filip
Vår skola är ingen världsnyhet.
Den finns nog inte på sidorna,
som kollar globala nyheter.
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Följande dag

Greger
Jag hörde nyss av pappa, att skolan
ska stänga om några veckor.
Har ni hört det? Han säger, att
vi ska gå i skola ute i industriområdet.

Amir
Hur ska vi komma dit?
Vem betalar våra bussbiljetter?
Går det ens någon buss dit?

Filip
Jag försökte tala med rektorn idag,
men det var något möte på gång. Igen!
Jag fick bara veta av sekreteraren,
att rektorn kommer att vara på plats imorgon.

Greger
Jag hoppas det!
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Mimi
Jag var nyss hos läkaren.
Hon säger, att min hosta kan
vara på grund av möglet i skolan.

Filip
Pratade du med Tomas?

Mimi
Ja. Det är inte han som är Victor Y. 
Han visste inte heller vem det är.

Greger
Vi måste ta reda på vem
Victor Y är.
Vi behöver hans hjälp.

Anja
Kan Victor Y vara en hon?
Borde hon inte heta Mor Dor istället?
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Greger
Varför skulle Victor Y
inte kunna vara en hon?
Känner vi någon Victoria?

Amir
Victor Y kan vara vem som helst
och bo var som helst i världen.
Han eller hon behöver inte alls
vara här för att bråka.

Filip
Kolla på stadens sociala media.
Victor Y publicerade nyss
en ny kommentar.
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4+ Spindeln i nätet

Inlägg på stadens sociala media av

Victor Y

Upp till kamp mot maffian!

Sanering  eller renovering  av  skolans
byggnad blir för dyrt för staden.

Men det vill ingen erkänna öppet!

Enligt ett hemligt protokoll har Sten Tegel &
Co.  gett  en  offert,  som  överstiger  stadens
budget med långt mer än hundratusen euro.

Den största lögnaren Tor Tegel  är dessutom
förutseende. Han föreslår, att budgeten höjs
med åtminstone hundratjugotusen euro, som
ska täcka även oförutsedda utgifter.
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Litar ännu någon på bröderna Tegel?

Tor Tegel lobbar också hos Museiverket för att
ändra på byggnadens status. Hans mål är att
skolhuset inte längre ska klassificeras som ett
historiskt minnesmärke.

Då kan huset rivas och ett köpcentrum som
bröderna Tegel planerar byggas på platsen.

Vakna! Bekämpa byggmaffian vår stad!
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Chatt

Greger
Var får Victor Y tag på all information? 
Känner han någon politiker?

Filip
Ingen aning. Han svarar aldrig på frågor.

Greger
Kanske han själv är en politiker,
som skriver från en falsk profil?
Jag skulle inte bli förvånad alls.

Amir
Jag tror, att han är en elev
eller pappa till en elev i skolan.

Anja
Det kan vara en mamma också.
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Filip
Oj, nu kom det en ny kommentar!

Greger
Var då? Jag ser inget.

Filip
På stadens nätsida.
Victor Y verkar ha massor av
ledig tid för att skriva på nätet.
Arbetar han alls
eller bara kommenterar?
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Inlägg på stadens hemsida av

Victor Y

Bort med Tegels monopol!

Tor Tegel röstade under stadens möte nyss för
att hans bror Stens firma ska få uppdraget att
renovera den rivningshotade skolan.

Tor  Tegel röstade på mötet,  trots att han var
både partisk och jävig!

Sten Tegels bolag har massor av gånger blivit
bötfälld för att de gjort undermåliga arbeten!
Vår fina skola kommer att förstöras totalt om
Sten släpps lös i den.

Sten är den  mest inkompetenta företagaren
och hans bror Tor Tegel  är den smutsigaste
politikern i vår stad.
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Bort med envåldshärskarna!

Bort med bröderna Tegel!

Alla upp mot korruptionen!
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Chatt

Anja
Victor ljuger!
Staden hade inte något möte idag.
Stadshuset är stängt sen i morse
på grund av en vattenskada.

Greger
Vet du om de har tagit
beslut om skolan under
något annat möte?

Anja
De diskuterade offerterna för
att renovera skolan förra veckan.
Tor Tegel var inte närvarande. 

Mimi
Han lär ha varit sjuk.
Så påstod mamma åtminstone.
Hon gjorde en kort rapport
om mötet till nyheterna.
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Amir
Vi måste avslöja Victor Y.
Vad vill han?
Varför är han så emot Tegels?
Hur vet han något
innan det ens har hänt?

Anja
Vem ljuger så fult?
Det är fel att han spelar
med våra känslor.

Amir
Manipulation! Jag trodde först
på allt han skrev.

Filip
Det gjorde jag också.
Jag trodde, att han var en visselblåsare.
Det såg ut som om
Victor Y försökte avslöja
korruption och maktmissbruk.
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Greger
Är du säker på att han faktiskt gör det?

Filip
Nej, inte nu längre. Det verkar mera
som om hans attacker är personliga.

Mimi
Hej! Jag har nyheter.
Ni tror aldrig på det här.
Jag vet vem spindeln i nätet är.

Filip
Spindeln?

Mimi
Visselblåsaren Victor Y.
Hon sitter som en spindel i nätet.
Då det händer något
känner hon det i trådarna.
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Greger
Hon drar i trådarna också!

Mimi
Mamma säger,
att Victor Y är fru till ägaren
av en specialiserad byggfirma.
Firman är konkurrent till Tegels bolag.

Anja
Varför skriver Victor Y
en massa skräp då?

Mimi
Deras firma har inte heller
de nödvändiga färdigheterna
för att sanera skolan.
Museiverket har sagt nej
till dem också.
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Amir
Måste vi fortsätta att gå i
en möglig skola, bara för att
det inte finns någon som kan
eller får reparera en vägg?

Anja
Så Victor Y är en kvinna?

Filip
Nu fattar jag. Såklart att hon vet så mycket.
Det är skolsekreteraren!

Greger
Mimi, din mamma är en bra journalist.
Hon ger inte upp innan
hon får reda på sanningen.

Filip
Jag håller fullständigt med.
Men vad händer nu med skolan?
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Nyhet i lokaltidningen

Ny omgång offerter
för skolans sanering

Staden måste nu starta en ny omgång för att
samla in offerter för renovering av skolan.

Den senaste tidens avslöjanden har gjort det
omöjligt  för  stadens  beslutsfattare  att  ens
diskutera och ännu mindre acceptera något
av buden firmorna gett hittills.
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Nyhet i lokaltidningen

Tor Tegel avgår

Politikern  Tor  Tegel  avsäger sig  nu  alla sina
politiska uppdrag i staden.

Tegel avvisar kategoriskt påståendena om att
slutet på hans långa politiska karriär skulle ha
något alls med den senaste tidens händelser
som har med skolan att göra.

–  Det  är  dags  att  gå  mot  nya  utmaningar,
säger han. Jag följer bara mitt samvete.



44   Sabira Ståhlberg

Annons i lokaltidningen

Skolsekreterare sökes
för vårterminen
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Facit

Filip och spindeln är en lättläst och lättfattlig 
bok. Den handlar om att kritiskt läsa och 
granska olika slags källor.

Språknivåer

Varje kapitels nummer motsvarar en specifik 
språknivå. Nivåerna anges på sida 2. Målet 
med uppdelningen är att observera vilken 
språknivå läsaren obehindrat klarar av.

Var stöter läsaren på utmaningar med det 
mekaniska läsandet eller förståelsen av 
texten?

Efter läsningen av denna bok är det lättare 
att välja en annan lättläst bok på en 
språknivå som utmanar, men som ändå går 
att bemästra.
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Metoder för källkritiskt läsande

Var har nyheten publicerats?
Vems nätsida eller sociala media 
finns den på? Hurdana nyheter  
eller artiklar publiceras där?

Läs hela texten. Vad berättar 
den egentligen? Motsvarar 
rubriken det som står i själva 
texten? Varför har den skrivits?

Vem har skrivit texten?
Vad vet du om skribenten? Vad 
annat har den här personen 
skrivit? Finns personen på riktigt?

Vad grundar sig informationen
på? Vad finns på nätet eller hos 
andra källor, som stöder eller 
motsäger det som står i texten?



Filip och spindeln   47

Kolla datum. När är texten 
publicerad? Är informationen 
fortfarande aktuell? Grundar sig 
texten på gammal information?

På riktigt eller på skoj?
Kan texten vara ett skämt eller 
skriven med ironi? Hur realistiskt 
är det som står i texten?

Hur uppfattar du texten?
Påverkar dina attityder eller 
fördomar hur du förstår texten?
På vilket sätt? Hur mycket?

Kolla fakta och fråga.
Finns det mer information på 
nätet? Fråga experter, lärare och 
bibliotekarier. Vad anser de?
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