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Lärarhandledning för åk 4-6 

Landet som icke är av Kristina Sigunsdotter och Clara Dackenberg 

Landet som icke är bygger på Edith Södergrans liv och dikter. Boken handlar om flickan Edith 

som ligger på sanatorium. En natt hittar hon ett nystan av finaste silvertråd. Tråden leder till en 

spegel där Lyckokatten väntar på henne. Spegeln är en port in till en annan värld, där Edith 

träffar sin systersjäl. Där finns också den skrämmande Tärningskasterskan, som vill spela tärning 

om Ediths öde. 

Lärarhandledningen följer bokens kapitel. Varje kapitel summeras kort, därefter följer 

reflektionsfrågor samt hänvisningar till Edith Södergrans dikter. De dikter som föreslås för 

gemensam läsning har en direktlänk till Litteraturbanken. Till vissa kapitel finns även förslag på 

eget skapande. Sist finns frågor och aktiviteter som passar när ni har läst hela boken, samt tips 

till dig som lärare om att arbeta med poesi i skolan. Tipsen är hämtade från Litteraturbanken. 

 

Innan läsningen 

Titta på omslaget och fundera över titeln. Vad tror du att boken handlar om? Vad kan ”landet 

som icke är” vara? Var tror du att det ligger? 

 

Kapitel 1: Sanatoriet 

En flicka på ett sanatorium vaknar mitt i natten av en feberdröm. Flickan är Edith. Ett nystan av 

silvertråd rullar in i rummet. Hon följer tråden och kommer till en spegel. Framför spegeln ligger 

en katt. Katten hoppar in i spegeln och Edith följer efter till ”ett land som ingen känner”. 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Vad är ett sanatorium? När fanns sådana? Vem låg där? Undersök! 

 Vad tror du att feberdrömmen handlar om? Titta på bilden på s. 6 och fundera. 

 Vad menas med ”inuti mitt tunga bröst slog korpen sina svarta vingar” (s. 10) Hur tror 

du att det kan kännas? 

 Varifrån tror du att nystanet med silvertråden kommer? 

 Har du läst eller sett någon annan berättelse där någon kliver in i en annan värld t.ex. 

genom en spegel? Berätta och jämför! 

 

Kapitel 2: Ankomsten 

Edith kommer till Landet som icke är. Där känner hon sig frisk och stark. Katten berättar att där 

finns en rosenträdgård och tolv rum med allt hon någonsin önskat. Där finns också ett tornrum, 

dit hon inte får gå, och en Tärningskasterska att akta sig för. 
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Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Hur är en tanke som är ”som en porlande bäck”, tror du (s. 19)? 

 Vem tror du att Tärningskasterskan är?  

 Vad skulle finnas i de tolv rummen om allt du önskade fanns där? Berätta! 

 Vem tror du väntar på Edith i Den stora salen? 

 

Skapa 

 Rita en bild av Skymningens rum (s. 22). 

 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Lyckokatt (Dikter, 1916) 

Det främmande trädet (Dikter, 1916) 

Jag såg ett träd (Dikter, 1916) 

 Läs förslagsvis Lyckokatt tillsammans i klassen. 

 

Kapitel 3: En syster 

Edith går in i Den stora salen. Där står Det främmande trädet, och där är rymden tak. När Edith 

lägger fingrarna på trädets bark talar det till henne. Någon visslar. Det är en annan flicka. Hon 

sitter i ett träd. Det är Ediths syster, som har väntat på henne. 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Hur ser ett lärkträd ut? Undersök! 

 Vad menar flickan i trädet med ”ta mitt hjärta det har väntat på dig”? (s. 27). Berätta 

vad du tror! 

 Trädet och flickan kallar Edith för ”höstens vandrerska” och ”skogens lyssnerska”. Vad 

tror du att en ”vandrerska” och en ”lyssnerska” gör? Hur kan alla veta vem Edith är? 

Fundera och berätta vad du tror! 

 Vad betyder orden ”allena”, ”fjärran” och ”brokiga”? Undersök! 
 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Det främmande trädet (Dikter, 1916) 

Livets syster (Dikter, 1916) 

 Läs förslagsvis Det främmande trädet tillsammans i klassen. 

 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/Dikter/sida/49/etext
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/SamladeSkrifter1/sida/50/etext
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Kapitel 4: Leken 

Edith och hennes syster leker tillsammans hela dagen. De leker i Gryningens rum, i De 

bortglömda sagornas rum, i De stora skogarnas rum och i sommarens rum. De träffar älvor och 

Skogens konung, och badar i ett kärr med näckrosor. 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Finns det några ord i kapitlet du aldrig har hört förut? Vilka? Kan du lista ut vad de 

betyder genom att läsa texten? Om inte, undersök vad de betyder med hjälp av en 

ordbok! 

 Vad tror du att Dagens obarmhärtiga gudinna drömmer om (s. 33)? Berätta! 

 Systern säger: ”Den inre elden är det viktigaste människan äger” och ”världen tillhör 

dem som inom sig bär på den högsta musiken” (s. 38). Vad tror du att hon menar med 

det? Förklara! 

 Vad tror du att De bortglömda sagorna handlar om? Hur kan det vara att de har 

glömts bort? 

 

Skapa 

 Skriv en egen ”bortglömd” saga. 

 Vem tror du att Skogens konung är? (s. 35). Hur tror du att han ser ut? Rita en bild.  

 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Violetta skymningar (Dikter, 1916) 

Gryningen (Landet som icke är, 1925) 

Jag tror på min syster (Rosenaltaret, 1919) 

I de stora skogarna (Samlade skrifter 1, 1992) 

Sjuka dagar (Landet som icke är, 1925) 

 Läs förslagsvis I de stora skogarna eller Sjuka dagar tillsammans i klassen. 

 

Kapitel 5: Trädgården 

Edith och hennes syster går ut i rosenträdgården. Där leker de med kattungarna. Plötsligt 

skälver marken och de hör ett omänskligt skratt. Det är Tärningskasterskan. Flickorna gömmer 

sig i ett törnrossnår. När faran är över somnar de utmattade tillsammans. 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Den ”sladdrande bäcken” ger svar på allt står det på s. 40. Vad betyder ”sladdrande”? 

Undersök! 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/SamladeSkrifter1/sida/39/etext
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/LandetSomIcke/sida/26/etext
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 Vad är ”brakved”? (s. 40) Undersök! 

 Vad tycker du om kattungarnas namn? Vad skulle du döpa dem till? Bild på s. 41 

 Vad tror du att Tärningskasterskan vill slå tärning om? Varför är det farligt för Edith? 

 Hur ser det ut när stjärnor ”svärmar”? (s. 44) 

 Vad tror du menas med ”måttlösa hjärtan”? (s. 44) Förklara! 

 

Skapa 

 Rita en egen bild av rosenträdgården eller av stjärnor som svärmar. 

 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Stjärnorna (Dikter, 1916) 

Jag såg ett träd (Dikter, 1916) 

Dagen svalnar (Dikter, 1916) 

 Läs förslagsvis Stjärnorna tillsammans i klassen. 

 

Kapitel 6: Den andra dagen 

När flickorna vaknar den andra dagen berättar Lyckokatten en sorglig morgonsaga för dem. De 

leker sedan i vinterns rum och i De stora skogarnas rum. Plötsligt blir det kallt och de är inte 

ensamma längre. Tärningskasterskan kommer med en orm i sin hand. Flickorna springer så fort 

de kan till Det underliga havets rum och Evighetens strand, där de leker och letar strandfynd. 

På kvällen när de somnat flyger Sorgens fågel in i Ediths drömmar, och hon ser sig själv genom 

fågelns ögon ligga i en sjukhussäng. 

 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Vilket av rummen skulle du helst leka i, Vinterns rum eller De stora skogarnas rum?  

 Hur ser växten ”lummer” ut? (s. 50) Undersök! 

 Ediths syster kallar henne för ”du omöjliga” (s. 51). Vad tror du att hon menar med 

det? 

 Vad tror du att Tärningskasterskan vill? Varför kommer hon tillbaka hela tiden?  

 Har du stött på en figur som liknar Tärningskasterskan i någon annan berättelse, t.ex. 

en bok, serie, film eller ett spel? Berätta! 

 Hur kan det vara att Edith ser sig själv genom fågelns ögon?  

 

 

https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-edith-sodergran-stjarnorna/
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Skapa: 

 Det finns många olika miljöer i kapitlet. Välj en och skapa din egen bild av den. 

 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Lyckokatt (Dikter, 1916) 

(233)  (Samlade skrifter 1, 1992) 

En fången fågel (Dikter, 1916) 

I mörkret (Rosenaltaret, 1919) 

Det underliga havet (Dikter, 1916) 

Ankomst till Hades (Landet som icke är, 1925) 

 Läs förslagsvis Det underliga havet, En fången fågel eller (233) tillsammans i klassen. 

 

Kapitel 7: Lyckokatten försvinner 

Nästa morgon kan flickorna inte hitta Lyckokatten. Stämningen är dyster och hotfull. Systern 

berättar för Edith att Det främmande trädet håller på att dö. Tärningskasterskan slår sin tärning, 

flickorna springer ut i trädgården, men ser inte skärvorna i gräset. Deras fötter blöder. 

 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Vart tror du att Lyckokatten har tagit vägen? Är den borta för alltid? 

 Vems fötter är våta av tårar (s. 62)? Fundera och förklara hur du tänker! 

 Systern säger att om Det främmande trädet dör så förstörs Landet som icke är. Hur 

hänger det ihop, tror du? Berätta! 

 Vad är det för skärvor som ligger i gräset, tror du? 

 

En av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Skogsdunkel (Dikter, 1916).  

 Läs dikten tillsammans i klassen. 

 

 

 

 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/SamladeSkrifter1/sida/42/etext
https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-edith-sodergran-en-fangen-fagel/
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/SamladeSkrifter1/sida/347/etext?traff=w344_94&traffslut=w344_95&s_query=sorgens%20f%C3%A5gel&s_from=0&s_to=29&s_text_filter=%7B%22sort_date_imprint.date:range%22:%221248,2020%22%7D&s_word_form_only=true&s_lbworkid=lb1407007&hit_index=0
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/Dikter/sida/47/etext
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Kapitel 8: Tornrummet 

I gryningen kommer Lyckokatten tillbaka. Den har förlorat sitt nystan. Edith går upp till 

tornrummet där Tärningskasterskan väntar på henne. Tärningskasterskan har en tärning som 

är röd och vit. Om Edith slår vitt vinner Tärningskasterskan, om hon slår rött vinner hon själv. 

När Edith ska slå tärningen om sitt öde blir alla sidor vita. Då tänker hon på sin mamma och 

tärningen ändrar färg till rött. Tärningskasterskan slungas ut i rymden. 

 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 Tycker du att Edith gör rätt när hon går upp till Tornrummet? Förklara hur du tänker! 

 Kronan som Tärningskasterskan bär är så tung att hennes nacke böjs. Varför tror du 

att den är så tung? Förklara! 

 Har Tärningskasterskan alltid varit sådan hon är nu? Hur tror du att hon blev sådan?  

 Hur kan det vara så att tärningen ändrar färg när Edith tänker på sin mamma? Berätta 

vad du tror! 

 Vad var det som gjorde att Edith besegrade Tärningskasterskan? Förklara! 

 Tycker du att det som händer Tärningskasterskan i slutet av kapitlet är rätt? 

 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Jag såg ett träd (Dikter, 1916) 

Wallensteinprofil (Framtidens skugga, 1920) 

 Läs förslagsvis Jag såg ett träd tillsammans i klassen. 

 

Kapitel 9: Avsked 

Trädgården och Det främmande trädet är räddade, men Edith och hennes syster är sorgsna. De 

känner att det är deras sista dag tillsammans. De leker tillsammans hela dagen. När natten 

kommer hör Edith någon ropa hennes namn. Hon springer tillbaka till spegeln och kliver tillbaka 

till sanatoriet där hennes mamma väntar. 

 

Skriv och berätta eller diskutera tillsammans: 

 När Tärningskasterskan försvinner händer något med trädgården och Det främmande 

trädet. Vad är det som förändras? Varför tror du att det är så? Berätta! 

 Vad tror du att det är för små varelser som kommer fram ur skuggorna? 

 Hur tror du att ”kittelgräs” och ”flyg-i-luften-blommor” ser ut? (s. 77) 

 Vad är det som får Edith att lämna Landet som icke är? Förklara!  

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/Dikter/sida/5/etext
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 Bilden på s. 82 visar ett tomt pappersark och en hand med en penna. Vems hand är 

det? Vad tror du att den ska fylla pappret med? 

 Nu när du har läst hela boken, vad tror du att Landet som icke är var för plats? 

 Tror du att det som hände var på riktigt eller inte? Förklara! 

 

Några av Edith Södergrans dikter som på ett eller annat sätt finns med i kapitlet är: 

Visan från molnet (Landet som icke är, 1925) 

Landet som icke är (Landet som icke är, 1925) 

 Läs en av dem eller båda tillsammans i klassen. 

 

Mer att utforska, berätta, diskutera och skapa: 

 Längst bak i boken kan du läsa mer om den riktiga Edith och om hennes dikter. 

 Välj någon av illustrationerna i boken och skriv en egen dikt till den. 

 Välj ut ord som du tycker är vackra i boken. Använd dem till att skapa en egen dikt. 

 Skapa en bild till din egen dikt. 

 Vilket rum i boken tyckte du bäst om? Berätta! 

 Vilket rum tyckte du minst om? Förklara! 

 I boken finns många olika blommor. Hur många känner du igen? Vilken är din favorit? 

Samla ihop så många du kan hitta till en fantasi-bukett! Kanske kan klassen göra en 

egen ”rosenträdgård” med elevernas favoritblommor? 

 

Tips till läraren: 

 Lyssna på en inläsning av någon av Edith Södergrans dikter. På Litteraturbanken finns 

många att välja på: https://litteraturbanken.se/ljudochbild/forfattare/sodergrane/ 

Fundera tillsammans över vad som händer med dikten när olika personer läser den. 

 Välj någon eller några av Edith Södergrans dikter att läsa tillsammans i kör. Läs mer om 

hur man kan förbereda körläsning och om andra sätt att läsa poesi i skolan på 

Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-diktlasning/ 

 På Litteraturbanken finns fler tips på hur man kan arbeta med poesi i skolan: 

https://litteraturbanken.se/skolan/arskurs-4-6/ och 

https://litteraturbanken.se/skolan/varfor-ska-man-lasa-poesi/ 
Här föreslås bl.a. ett samarbetsprojekt kring Edith Södergrans dikt En fången fågel 

(som ni läste till kapitel 6). 

 

 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/S%C3%B6dergranE/titlar/LandetSomIcke/sida/46/etext
https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-edith-sodergran-landet-som-icke-ar/
https://litteraturbanken.se/ljudochbild/forfattare/sodergrane/
https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-diktlasning/
https://litteraturbanken.se/skolan/arskurs-4-6/
https://litteraturbanken.se/skolan/varfor-ska-man-lasa-poesi/

