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Skarpa detektivhjärnor 
med interaktiv deckargåta 

Sid. 31

När läraren och 
författaren Nina 
Cernold gör sitt digitala 
nedslag i klassrummet 
sitter redan 25 
förväntansfulla 
detektiver där. De har 
själva fått bestämma 
sina detektivnamn, 
förmågor och rekvisita.  
  
 –Det är lika roligt varje gång 
att få veta detektivernas 
namn och förmågor. Ofta 
har de tagit med sig rekvisita 
hemifrån. Jag har fått trä�a 
detektiver klädda i överrock, 
peruker, mustascher och 
portföljen packad med allt 
en detektiv behöver, säger 
Nina och skrattar.

När deckargåtan Mysteriet 
med den försvunna cykeln 
drar igång gäller det att vara 
fokuserad. Det är viktigt att 
inte missa någon 
information när man är 
detektiv. 
När Nina presenterar 
bovarna på skärmen kan 
man nästan höra en 
knappnål falla och 
detektiverna antecknar för 
fullt. 

 –Ibland tror jag att det är 
något fel på ljudet för det är 
så tyst i klassrummet, 
fortsätter Nina. 
  
Efter det att detektiverna 
fått höra bakgrundshistorien 
till Mysteriet med den 
försvunna cykeln är det dags 
för detektiverna att förhöra 
bovarna. 

–Jag har fått hjälp att ta fram 
ett enkelt program där jag 
visar bovarna på skärmen. 
Bovarna kan röra sig i 
rummet och röra på 
munnen när de pratar. 
  
Det är Nina själv som går in i 
roll som de sex olika bovarna 
med olika röstlägen och 
dialekter. Nu haglar frågorna 
till bovarna och bovarna får 
vackert svara: 
 Var befann du dig när brottet 
skedde? 
Varför har du en krokodil som 
husdjur? 
Varför är det så lortigt på ditt 
golv? 
  
 –Det kan bli riktigt svettigt 
ibland. Frågorna kan 
verkligen variera och varje 
gång kommer det nya. Det 
gäller att kunna improvisera 
säger Nina och skrattar. 
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Författaren till 
Mysteriefabrikens koncept 
heter Nina Cernold. Nina är 
lärare och har jobbat som 
lärare i Falu kommun många 
år. 

–Mitt koncept är framtaget 
utifrån läroplanens centrala 
innehåll och barnen får 
träna förmågor som 
kommunikation, interaktion, 
dra slutsatser, logiskt 
tänkande, läsa och skriva. 

–Mina författarbesök går 
inom ramarna för Skapande 
skola men deckargåtorna 
går även att köpa som 
läromedelspaket. Mitt 
koncept står för ett lekfullt 
lärande. Jag älskar att se 
barn lära sig nya saker utan 
att de tänker på att de lär sig 
och jag tror på leken som 
pedagogiskt verktyg. 

"Vi är väldigt nöjda och hade även innan hört att detta var en 
väldigt rolig och uppskattad aktivitet.” 

Sagt av lärare: 

Läs mer om Mysteriefabriken

https://www.mysteriefabriken.se/sv/



