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Läsklanen som ett stöd
för ungdomars läsning

L

äsklanen är Finska Kulturfondens projekt. Det stöder barns och
ungas läsning och läskunnighet, samt uppmuntrar till lustläsning.

Projektet Läsklanen förverkligades första gången förra året som ett samarbetsprojekt
mellan Finska Kulturfonden och upphovsrättsorganisationen Kopiosto, det riktade
sig då till lågstadieskolor och enhetssskolor. I anslutning till projektet ordnades det
en tävling i hur skolbiblioteken kunde utvecklas och skolorna uppmuntrades att
uppdatera sina bibliotek. Varje skola fick ett bokpaket och en Handbok för läsecirklar som en donation.

I det Läsklansprojekt som riktar sig till högstadier, får alla skolor som har årskurserna 7–9 ett bokpaket. Målsättningen är att erbjuda också elever i högstadieåldern
möjligheten att entusiasmeras av böcker och läsning. Barnboksinstitutet står för
förverkligandet.
Läsklanens handbok för högstadier omfattar uppgifter som baserar sig på de böcker
skolorna får i donation. Frågorna och uppgifterna baserar sig på en klassboksuppsättning, bokpaket och enskilda böcker som ingår i donationen. Tanken är att underlätta användningen av litteratur i undervisningen, och att utvidga användningen
av skönlitteratur också till annan ämnesundervisning än modersmålet. Handboken
uppmuntrar många aspekter och samarbeten inom undervisning och inlärning, också den ämnesöverskridande och fenomenbaserade undervisningen.
Handboken innehåller direktiv för läsecirklar, och tips för hur man kan arbeta med
enskilda böcker. Materialet omfattar mångsidiga tips på vad man kan göra i anslutning till läsningen och den ämnesöverskridande undervisningen. Vår målsättning
är att via de här uppgifterna förankra läsningen i elevernas egna upplevelser och
stöda multilitteraciteten genom att överföra böckernas innehåll till andra format
och plattformer.

”Läskunnighet är, förutom ett arbetsredskap för ny kunskapsinhämtning och
glädje, något som ger luft under kunskapens vingar. Ungdomarna behöver
vingarna för att växa. Vi behöver fantasi, logisk slutledningsförmåga och empati. Vi behöver berättelser och den medmänsklighet som litteraturen erbjuder modeller för. Vi kan ta dem ur Läsklanenböckerna.”
– Elina Mäntyl ammi, modersmål sl är are
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Läsklanens
bokpaket

D

e svenska högstadierna har fått ett eget bokpaket. Böckerna
har valts ut av specialister på barn- och ungdomslitteratur.
Bokpaketet innehåller en klassboksserie (30 böcker), tolv olika
läsecirkelböcker (fem exemplar per titel), tio enskilda böcker och tolv
finskspråkiga böcker (sex titlar med två exemplar av varje titel).
Skolorna får också ett materialpaket som innehåller olika uppgifter
baserade på böckerna i bokpaketet. Målsättningen är att stöda undervisningen och utvidga användningen av skönlitteratur i skolorna.
Handboken eller materialpaketet består av Frågor och uppgifter för
läsecirkelböckerna, Uppgifter för Läsklanen samt Uppgifter för ämnesöverskridande undervisning.

Bokpaket
Kwame Alexander: Crossover
Lena Arro och Filippo Vanzo: Linje 15 till Rannebergen
Tove Jansson: Kometen kommer. Återberättad av Jolin Slotte
Kaj Korke-aho: Zoo! #2 Hjärtattack
Christina Lindström: Finns det björkar i Sarajevo
Katherine March: Under samma himmel
Karen Mc Manus: En av oss ljuger
Rick Riordan: Magnus Chase: Krigarens svärd
Louis Sachar: Ett hål om dagen
Nic Stone: Triangel
Mats Strandberg: Slutet
Julia Wickholm: Olivia för alltid
Jacqueline Woodson: Brun flicka drömmer
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Enskilda böcker
Jessica Bab Bonde och Peter Bergting: Vi kommer snart hem igen
Nils Bergeå: Hjältar – Otroliga historier ur verkliga livet
Hédi Fried: Frågor jag fått om förintelsen
Anneli Furmark och Monika Steinholm: Närmare kommer vi inte
Neil Gaiman: Nordiska myter: från Yggdrasil till Ragnarök
Kari Hotakainen: Den okände Kimi Räikkönen
Malin Klingenberg: Älgflickan
Bara ett book: svenska grodor i Finland. Förord av Alfred Backa
Shaun Tan: Cikada
Helena Öberg och Kristin Lidström: Kattvinden

Följande finskspråkiga titlar ingår också:
Sami Makkonen: Kalevala
Elizabeth Acevedo: Runoilija X
Mervi Heikkilä och Anne Leinonen: Kauhumaan kartta
Hanna Männikkölahti och Kari Hotakainen:
Tuntematon Kimi Räikkönen
Anna-Maria Talvio: Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle
Inti Chavez Perez: Respektiä. Seksikirja pojille

NI HITTAR PRESENTATIONER
AV LÄSKLANENS BÖCKER PÅ
LÄSKLANENS WEBBPLATS, Klicka
på pärmbilden så öppnas
presentationen
lukuklaani.fi/sv/hogstadium/
bokpaket/

7

Modell för läsecirklar

L

äsecirklarna består av grupper på tre till fem elever, som läser
samma bok. Innan läsecirklarna inleder sitt arbete väljer eleverna bok åt sig. När läsecirklarna bildats kommer deltagarna överens om tidtabell och omfattning för träffarna.

Direktiv för läsecirklarnas bokval
När eleverna väljer läsecirkelbok åt sig är det
viktigt att alla hittar en bok som intresserar och
som har lämplig svårighetsgrad.
Läraren kan underlätta valet genom att läsa
upp böckernas presentationstexter på Läsklanens
webbplats. Eleverna kan också tipsa varandra så
att de presenterar intressanta böcker som de läst.
Ni kan be äldre elever tipsa de yngre. I framtiden
kan äldre årskurser hålla bokprat om läsklanenböcker för nya sjundeklassister.
Eleverna kan välja tre eller fyra läsecirkelböcker de vill läsa. Efter det delar läraren in
eleverna i läsecirklar utgående från elevernas val.
Ni kan också välja läsecirkelböcker med hjälp av
bokblindträffar.
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Bokblindträffar
Så här ordnar ni bokblindträffar.
Läraren lägger fram Läsklanenböckerna, tre
till fem ex. av varje titel så att det räcker till alla
elever, på borden. Det går naturligtvis bra att
komplettera med böcker som inte hör till Läsklanen.
Eleverna väljer ett bord där det finns böcker
som tilltalar hen, och varje elev väljer en bok på
basen av omslaget.
Efter det läser eleverna i boken ca fem minuter. Sedan byter eleverna bord och väljer en ny
bok därifrån som hen läser fem minuter.
Upprepa här proceduren ännu några gånger.
Slutligen återvänder eleverna till den bok de
helst läser i sin helhet. De elever som valt samma bok bildar en läsecirkel.

Läsecirkelns träffar
1. När ni har valt bok

3. När ni läst 2/3 av boken

Studera bokomslaget tillsammans och läs baksidestexten.
Vad väcker de för tankar och förväntningar?
Gör en tankekarta tillsammans, där ni sammanställer tankar och förväntningar. Varje
läsecirkeldeltagare skriver till exempel ner två
adjektiv om boken, två ord om förväntningar
som väckts och en känsla som boken väcker.
Man kan också göra tankekartan som ett collage
av bilder och ord som ni klipper ur tidningar.

Gör ett schema över intrigen eller handlingen så
här långt i boken.
Fundera på bokens slut. Skriv in olika alternativ till slut i schemat ni gjort upp.

2. När ni läst 1/3 av boken
Diskutera tillsammans och sök svar på följande
frågor:
Vad vet ni om personerna i boken?
Vad vet ni om den genre, stil och språk boken
är skriven på?
Vad vet ni om miljön i boken?

4. När ni läst ut boken
Svara på frågorna som finns i Handboken i anslutning till den bok ni har valt. Ta fram tankekartan som ni gjorde upp vid den första träffen.
Diskutera huruvida boken motsvarade era förväntningar. Välj enligt lärarens anvisningar en
uppgift eller flera om boken som ni gör, antingen
tillsammans eller enskilt.

BEKANTA ER MED
HANDBOKEN FÖR LÄSECIRKLAR
PÅ LÄSKLANENS WEBBPLATS
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Frågor och uppgifter
om innehåll

I

den här avdelningen har vi samlat frågor om innehållet i böckerna
som ingår i det bokpaket skolorna fått. Vi har också uppgifter som
ni kan göra i anslutning till böckerna. Det finns uppgifter för varje
bok var för sig, och uppgifter samlade på s. 22–35. En del av titlarna
återfinns i avdelningen för Uppgifter för ämnesöverskridande undervisning, Handbokens avslutande del.

Kwame Alexander: Crossover. Natur & Kultur
Fråg or
1.
2.
3.
4.
5.

Hur är det att ha en tvillingbror (enligt boken Crossover)?
Hurdan inställning har Josh till sin pappa?
På vilka sätt liknar Josh sin pappa?
Vad har du lärt dig om basket när du läst Crossover?
Crossover kan kallas en utvecklingsberättelse. På vilket sätt
utvecklas Josh?
6. Vad kan du säga om bokens form? Hurdan dikt är Crossover?
7. Om du skulle skriva en diktbok lik den här, vad skulle den
handla om och vad skulle den heta?

upp gif ter
1. Läs dikten ”Ironiskt” (s. 106). Skriv en vers till, ett exempel på
en sak som är ironisk.
2. Läs dikten ”Fjärmad” (s. 189). Ge tre synonymer till ordet ”fjärmad” som passar in i dikten.
3. Gör uppgiften Skriv om dikten (s. 28).
4. Skriv en lista på sju saker du tycker att Crossover handlar om,
ämnen som behandlas i dikterna.
5. Onomatopoetiska ord är ord som härmar verkliga ljud, till exempel är orden krascha, visslar och sörpla är onomatopoetiska.
Läs dikten ”Precis när vi är på väg att åka till finalmatchen” på
sidorna 217–218. Vilka onomatopoetiska ord hittar du i texten?
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N ATU R & K U LTU R S HA N DLEDN I N G TI LL CR OSSOVE R:
• file:///C:/Users/Barbro/Downloads/crossover_kopieringsunderlag.pdf
• file:///C:/Users/Barbro/Downloads/crossover_lararhandledning.
pdf

6. En dikt där flera rader börjar på samma sätt kallas för en anafor. Läs dikten
”Mamma, eftersom du frågade ska jag berätta varför jag är så arg” på sidan 206.
Vilket eller vilka ord upprepar Josh i dikten? Vilken effekt tycker du att anaforen/
upprepningen har i dikten?
7. Dikterna i boken är skrivna ur Joshs perspektiv, det är han som berättar. Men
hur skulle någon av dikterna låta om någon annan får berätta dem? Välj en dikt
i boken där fler än Josh är inblandade, till exempel JB, föräldrarna eller tränaren.
Skriv en ny dikt ur någon av de andra personernas perspektiv.
Vilka ord använder de? Vad tycker och tänker de om situationen? Vilka språkknep använder de när de skriver sin dikt?
8. Många av Joshs dikter passar att läsa högt. Prova att läsa någon av dikterna i boken högt för varandra. Försök att med rimmens och radbrytningarnas hjälp skapa
rytm i dikten. Inspireras gärna av hur rappare och hiphopartister framför sina
texter.
9. Gör uppgiften Ljudlandskap och soundtrack (s. 26).
10. Gör uppgiften Idrottsreferat (s. 30).

Lena Arro och Filippo Vanzo:
Linje 15 till Rannebergen. Opal
Fråg or
1. Vad är en myling?
2. En hurdan person är Arvin? (Ålder, kön, personliga
egenskaper).
3. Varför passar spårvagnar bra in i spökhistorier?
4. Varför vill pappan i Tredje berättelsen inte att Arvin tar av maten i kylskåpet?
5. Läs Fjärde berättelsen. Vilka element som är typiska för spökhistorier
hittar du i den?
6. Varför finns det barn i centrala roller i alla berättelser?
7. I hurdana miljöer utspelar sig spökhistorierna?
På vilka sätt är de ”spökiga”, kusliga?

Upp gif ter
1.
2.
3.
4.

Hitta på egna, nya rubriker till de sju berättelserna.
Se på bokens omslag. Vad finns där som signalerar spökhistoria?
Välj en av berättelserna och fundera hur stämningen byggs upp.
Beskriv hur illustrationerna uttrycker stämningen i
berättelserna.
5. Välj ett ställe i boken som du tycker är det kusligaste och mest obehagliga.
Varför blir du speciellt berörd av det stället?
6. Ta reda på fakta om vampyrer. Var lever de, hur blir man vampyr, vad finns
det för filmer och böcker om vampyrer, hur skyddar man sig mot vampyrer
och hur dödar man en vampyr? Lästips: Katarina Harrison Lindberg:
Vampyrernas historia.
7. Gör uppgiften Hörspel med skräck (s. 31).
8. Gör uppgiften Berätta en spökhistoria (s. 31).
9. Gör uppgiften Skräckens anslagstavla (s. 31).
10. Gör uppgiften Affisch (s. 27).
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Tove Jansson: Kometen kommer. Lättläst,
återberätttad av Jolin Slotte. Lärum-förlaget
Fråg or
1. Vem hittade grottan?
2. Blev du förvånad av att det var hen? Varför?
3. Hurdant väder är det i Kometen kommer?
Vilken betydelse har vädret för handling och stämning?
4. Varför blir Sniff rädd i Ensliga bergen?
5. Vad är en fröken, vad är en professor?
6. Vad betyder ”tangera”? Nämn en synonym och
hitta på tre meningar där ordet tangera ingår.
7. Vad finns det på havsbottnen i den här boken, vilka växter och djur, vad annat?
8. Vad är Muminmammans viktigaste uppgift i Kometen kommer?

Upp gif ter
1. I början av boken finns bilder på de personer (eller gestalter) som är med i
Kometen kommer. Skriv en egenskap för varje figur som beskriver hur de ser ut
på bilderna. Läs boken och lägg till en egenskap per gestalt.
2. Ta reda på vad en komet är. Du kan använda uppgifter som finns i Kometen
kommer, google, ett uppslagsverk eller en faktabok. Du kan också intervjua
någon som vet, t. ex. en lärare.
3. Hur kokar man kaffe? Hur steker man plättar? Skriv ner recept och instruktioner.
4. Gör en egen giftbuske av växtdelar, skräp, olika material du kan hitta i skolan,
ute eller hemma.
5. Hemulen arbetar med mikroskop. Ta några små föremål
och se på dem i ett mikroskop. Fota dem eller rita av dem.
6. Rita en karta över Mumindalen och Ensliga bergen.
Rita in växtlighet där sådan kan finnas.
7. En berättelse brukar ha en inledning eller upptakt, en vändpunkt (något dramatiskt händer som ändrar ”allt”) och ett slut. Vilka händelser hittar du i Kometen
kommer som kan kallas inledning, vändpunkt, slut?
8. Gör uppgiften Brädspel utgående från en bok (s. 25).
9. Gör uppgiften Hörspel med skräck (s. 31).
10. Gör uppgiften En scen ur boken i en skoask (s. 26).
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Kaj Korkea-aho och Ted Forsström: Zoo #2. Hjärtattack. Förlaget
Fråg or
1. Zoo #2 är skriven som en epost-roman.
Hur påverkar det berättelsen och personskildringen?
2. Varför skriver Atlas till Elliot? Ge minst tre orsaker.
3. Varför är det så svårt för Atlas att sätta ihop menyn för festveckan?
4. Tycker du menyn är bra? Motivera varför.
5. Vad handlar Zoo om? Ge tre svar.
6. Beskriv följande personer med tre ord: Bäckman, Miniturken,
Dharampreet, Sarah-Li och Tessie.
7. Vad är skolpolitik?

Upp gif ter
1. Skriv ett upprop om en fråga i din skola som känns angelägen.
2. Boken består av enbart mejl från Atlas till Elliot.
Välj ett mejl, och skriv ett svar av Elliot till Atlas.
3. Skriv en egen ”Topp 3” med rubrik och tre punkter.
4. Dharampreet jämför skolan med ett schackbräde med olika roller som ska flyttas
för att man ska kunna spela. Hitta på sex karikerade roller som finns i en skola.
5. Skriv en föredragningslista för ett påhittat skolstyrelsemöte.
6. Skriv ett protokoll för ett fiktivt skolstyrelsemöte.
7. Gör humoruppgiften (s. 27).
8. Gör uppgifterna Den heta stolen och Den tomma stolen (s. 22).
9. Gör uppgiften Personer möts (s. 24).
10. Gör uppgiften Gör en trailer, antingen för en film på bio eller Boktrailer (s. 26).
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Christina Lindström: Finns det björkar i Sarajevo?
En kärlekshistoria. B Wahlströms
Fråg or
1. Kevin säger att han inte kan mingla.
Varför tror du att han har så svårt för att småprata?
2. När börjar du ana att det kommer att hända något hemskt?
3. Vilken känsla beskriver starkast vad Kevin känner för sin bror Charlie?
Hur kommer det fram?
4. Tror du att Kevin tycker att hans föräldrar är orättvisa? Motivera.
5. Vad gör Kevin glad? Varför?
6. Varför skäms Kevin?
7. Tycker du att Kevin gjorde rätt när han gick till Liseberg?
Hur skulle du ha gjort om du var Kevin?

Upp gif ter
1. Hjälten eller huvudpersonen i berättelser har ofta ett uppdrag.
Vad är Kevins uppdrag, hur utför han det och till vilka delar
lyckas respektive misslyckas han? Motivera.
2. Kevins och Charlies mamma är orolig. Föreställ dig att hon skriver dagbok när
hon är på resa, skriv en sida om vad som händer under en dag.
3. Tänk dig att Charlie av en händelse möter en av Kevins vänner under den tid
Kevin förlorat kontakten med honom. Skriv en dialog på en sida mellan Charlie
och kompisen.
4. På vilket sätt tror du att de olika medlemmarna i Kevins familj påverkats av att
A) föräldrarna kommer från Bosnien, B) Charlie har en funktionsnedsättning?
Skriv om punkt A) och B) utgående från alla fyra familjemedlemmar.
5. Ta reda på fakta om kriget på Balkan.
Skriv om händelseförloppet i punkter, en faktaruta.
6. Det kommer fram en överraskande sak i slutet av boken.
Hur ändrar det din uppfattning av familjen?
7. Finns det björkar i Sarajevo har undertiteln ”En kärlekshistoria”,
skriv upp vilka olika kärlekar du hittar.
8. Gör uppgiften Video med bokprat (s. 26).
9. Gör uppgiften Skriv ett brev (s. 24).
10. Gör uppgiften Fest (s. 32).
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Katherine March: Under samma himmel. Rabén & Sjögren
Fråg or
1. Gör Ahmed fel när han tar bananer och småpengar som han hittar i bostaden,
varför?
2. Gör Max rätt som håller Ahmed gömd i vinkällaren, varför?
3. På vilka sätt lär boken Under samma himmel ut empati?
4. Varför har Ahmed lättare att lära sig franska än Max?
5. Vad betyder ”annorlunda” i den här boken?
6. Tror du att Max mamma har rätt i sina antaganden om varför Oscar beter sig
som han gör? På vilket sätt kommer det fram?
7. Vilka element av äventyr finns i berättelsen om Max och Ahmed?

Upp gif ter
1. Se på en karta. Pricka in Aleppo, Irak, Turkiet, Lesbos, Bryssel, Washington och
Budapest. Vilka avstånd skulle du klassa som långa, vilka är korta?
2. Dela in ett papper i två spalter. Skriv in likheter och skillnader i Max och
Ahmeds situationer, likheter i ena spalten, skillnader i den andra.
3. Reflektera muntligt eller skriftligt över ord som ensamhet, fördomar, avstånd,
plikt och svek.
4. Max väljer några tidningar och böcker som han ger till Ahmed, så att han ska ha
något att göra på dagarna. Vad skulle du välja att ge till en jämnårig syrier i Ahmeds situation? Du behöver inte tänka på vilket språk böckerna eller tidningarna
du vill rekommendera är skrivna på.
5. Läs in dig på kriget i Syrien och gör en sammanställning av händelseförloppet i
punkter, en faktaruta.
6. Leta reda på Magrittereproduktioner och se på dem. Skriv korta presentationer
för fem bilder, det kan vara fakta eller vad du tycker att de föreställer och betyder för dig, hur du tolkar dem.
7. På s. 329 finns det nämnt några arter som finns i trädgården utanför Max familjs
hus. Gör ett collage där de här arterna och några till som kan klara sig i Belgien
finns. Gör collaget som en trädgård, som du föreställer dig att trädgården i boken
ser ut.
8. Gör uppgiften Personer möts (s. 24).
9. Gör uppgiften Maktkonstellationer (s. 24).
10. Gör uppgiften Jämför olika språk: originalet och den svenska översättningen
(s. 27).
11. Gör uppgiften En scen ur boken i en skoask (s. 26).
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Karen M. McManus: En av oss ljuger. B Wahlströms
Fråg or
1. Vem av ungdomarna i En av oss ljuger tycker du bäst om?
2. Vem liknar dig mest?
3. Vilka likheter och skillnader tycker du det finns mellan den amerikanska och
den finländska skolmiljön?
4. Tror du att något motsvarande kunde hända i Finland?
5. Simon och Janae är båda deprimerade. Hurdan bild av depression ger romanen?
6. Ser du likheter mellan En av oss ljuger och någon folksaga Disney gjort film på?
7. Vilka filmer tycker du att Bronwyn och Nate borde se när de ser på
film tillsammans?

Upp gif ter
1. Gör uppgiften som finns under rubriken Journalistiska regler (s. 30).
Välj minst två punkter under mellanrubriken Nyheter och tidningsartiklar.
2. Skriv ett meddelande från skolans rektor till elevernas föräldrar efter mordet.
3. Ge exempel på hur saker plötsligt kan vända ur En av oss ljuger.
Reflektera kring Nonnys (Coopers farmor) talesätt ”Det blir värre innan
det blir bättre”.
4. Nämn hur personerna i boken blir sedda respektive inte blir sedda
av sina närmaste, föräldrar och vänner (se s. 368).
5. Gör uppgiften WhatsApp-samtal (s. 24).
6. Gör uppgiften Personporträtt. Lev dig in i en person (s. 24).
7. Gör uppgiften Den heta stolen (s. 22).
8. Gör uppgiften Ljudlandskap och soundtrack (s. 26).
9. Gör uppgiften Gör om romanen till en serie (s. 25).
10. Gör uppgiften Vittnesmål (s. 30).
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Rick Riordan: Magnus Chase: Riddarens svärd. Bonnier Carlsen
Fråg or
1. Vem gav Sam instruktioner om att Magnus skulle bli enhärje?
2. Gudarna i Riddarens svärd har fått moderna versioner av sina ursprungliga
egenskaper eller uppgifter, Mimer driver till exempel kasinon.
Kan du ge exempel på andra gudars nya sysslor?
3. Vad är en valkyria?
4. Vem är T.J.?
5. Varför tog Magnus mamma honom ofta på utflykter i naturen?
6. Författarens berättarstil innehåller mycket svart humor.
Hur tror du att boken hade varit utan humorn?
7. Varför säger flera personer i boken att Magnus inte ska lita på Sam?
8. Sam vet vem hennes familj har valt att hon ska gifta sig med. Vad tycker hon om
det? Varför? Kunde du tänka dig att din familj valde din framtida partner, och
hur skulle det kännas (fördelar och nackdelar)?

Upp gif ter
1. Välj en gud, till exempel ur den grekiska mytologin eller Kalevala, och ge hen en
modern funktion på samma sätt som gudarna har i Krigarens Svärd.
2. Ta reda på mer om en av gudarna från den nordiska mytologin, gärna en som
finns i boken. Vem är hen? Vem är hens familjemedlemmar, vänner, fiender?
Vilken roll hade hen under skapelsen, och vilken roll har hen under Ragnarök?
Här kan ni ha stöd av Neil Gaimans bok.
3. I boken har Magnus ett magiskt svärd som han kallar Jack.
Vilket skulle ditt magiska föremål vara, vilka krafter har det,
och till vad skulle du döpa det till om du hade ett?
4. I boken beger sig Magnus ut på äventyr tillsammans med bland annat
Sam, Hearthstone och Blitz. Om du var med om ett stort äventyr,
vem skulle du ta med?
5. Bokens handling utspelar sig kring Boston och platser som liknar Boston i USA,
på vilket sätt hade historien varit annorlunda om den kretsade kring Helsingfors,
S:t Petersburg, Delhi, Hongkong, Johannesburg eller Sao Paolo?
6. I boken finns flera versioner av städer, en som är den vi känner igen från jorden
(eller Midgård som det kallas i nordisk mytologi) och en som representerar en
annan av de nio världarna från världsträdet Yggdrasil, Jotunheim är till exempel
en version av Vermont. Hur skulle en annan version av din hemstad se ut om
den var i en annan dimension, i exempelvis Asgård? Rita en bild.
7. Om du var en gud, vad skulle din superkraft vara?
Vad skulle du vara gud över, och på vilket sätt skulle du använda din kraft?
8. Gör uppgiften Historieberättande (s. 23).
9. Gör Fanfictionuppgiften (s. 24).
10. Gör uppgiften Jämför olika språk (s. 27).
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Nic Stone: Triangel. Lavender Lit
Fråg or
1. I Triangel talas det mycket om känslor. Varför?
2. Courtney är förälskad i Jupiter. Beskriv hans känslor för henne.
3. Tror du att romanen hade varit annorlunda om den handlat uteslutande om
heterosexuell kärlek? På vilket sätt?
4. Vad har de olika personernas olika etniska ursprung för betydelse för hur de
förhåller sig och hur romanen är skriven?
5. Varför blir Courtney svartsjuk när Rae dyker upp, han har ju alltid
vetat att Judith är homosexuell?
6. För Jupiter är närhet mer okomplicerat, hur beskrivs det?
7. När inser Judith att hon är kär i Courtney?
8. Hur tror du att boken skulle ha ändrats om ordningsföljden av avdelningarna var
andra? Varför är det Courtney som inleder, Raes berättelse som kommer sen och
Judith som avslutar boken?

Upp gif ter
1. Så här står det på Triangels baksida, som presentation:
En historia. Tre perspektiv. Inga enkla svar. Skriv ner tre frågor om boken och
personerna Courtney, Jupiter och Rae.
2. Rita en karta över personerna i Triangel, Courtney, Judith och Rae, deras alla
föräldrar och partners och hur de är kopplade till varandra.
3. Boken behandlar många normer (oskrivna regler) som finns. Skriv ner några av
dem och argumentera för och emot dem.
4. Tänk dig att du är en kompis till Judith som blir arg och skäller ut henne. Skriv
ner utskällningen och Judiths försvar, två olika inlägg eller en dialog.
5. Läs låttexter av Queen, Freddy Mercury, se om det är möjligt filmen Bohemian
Rhapsody och ta reda på fakta om bandet. Vad ser du för paralleller mellan Triangel och sångerna och Freddy Mercurys livsöde?
6. Gör pantomimuppgiften (s. 23).
7. Gör dramatiseringsövningen (s. 23).
8. Gör uppgiften WhatsApp-samtal (s. 24).
9. Gör uppgiften En filmatisering av en bok (s. 27).

18

Louis Sachar: Ett hål om dagen. B. Wahlströms Moderna klassiker
Fråg or
1. Varför tycker Stanley, huvudpersonen i Ett hål om dagen, att fossilen han hittar
är ”någonting speciellt”, fast ingen annan på lägret tycker det?
2. Varför gräver pojkarna hålen?
3. Som nykomling på lägret Camp Green Lake står Stanley lågt i hierarkin.
Han har ändå ett övertag över till exempel Zero. Vad är det?
4. Vad skulle du säga att Ett hål om dagen handlar om, vad är bokens tema?
5. Varför tror du att boken har blivit en klassiker?
En bok som lästs av många och hållit i flera generationer.
6. Vad var anledningen till Zeros vredesutbrott (kap. 30)?
7. Fundera på slumpen. När och på vilka sätt spelar den in i boken?

Upp gif ter
1. Beskriv Stanley.
2. På bokens baksida står det att Ett hål om dagen har svart humor.
Ge exempel på svart humor i boken. Gör humoruppgiften (s.27 ).
3. Stanley Yelnats namn är ett palindrom. Vad är ett palindrom?
Ge ytterligare tre exempel.
4. Det finns flera exempel på orättvisor i boken. Nämn två.
5. Beskriv det samhällssystem som gör det möjligt att upprätthålla
Camp Green Lake.
6. Beskriv relationen mellan Stanley och Zero.
7. Fundera på historien om Sam och Mary-Lou som finns insprängd i boken.
Vad tillför den berättelsen om Camp Green Lake?
8. Gör kortfilmsuppgiften (s. 26).
9. Gör statusövningen (s. 22) och/eller dramatiseringsövningen (s. 23).
10. Gör uppgiften Maktkonstellationer (s. 24).
11. Gör uppgiften Gör en lista (s. 32)
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Mats Strandberg: Slutet. Rabén & Sjögren
Fråg or
1. Hur gör författaren för att bygga upp stämningen och spänningen i
början av romanen Slutet?
2. Varför lämnar Tilda Simon?
3. Tycker du att du kan leva dig in i Simons och Tildas situation?
4. På s. 88 berättas det en saga som heter ”Den bajsande jätten”.
Vad är Den bajsande jätten en metafor för, och vad betyder metafor?
5. Simon, Lucinda och Tilda har tävlingssimmat tillsammans.
Vad betyder simningen för dem och för berättelsen?
6. Vad finns det för likheter och skillnader mellan cancern och kometens ankomst?
7. Googla ordet ”dystopi”. På vilket sätt tycker du benämningen passar in på boken
Slutet? Finns det något du inte tycker passar in?

Upp gif ter
1. Tänk ut olika scenarier för hur människor kan reagera inför ett hot som det i
Slutet. Skriv ner tre tänkbara alternativ.
2. Det finns flera likheter mellan Slutet och muminboken Kometen kommer.
Kometen kommer omtalas också i romanen. Nämn tre likheter och tre
skilllnader mellan böckerna.
3. Bokens titel ”Slutet” kan förstås på flera olika sätt.
Skriv upp olika slut för olika personer i berättelsen.
4. När du läst kapitlet ”1 vecka 3 dagar kvar”: Vem tycker du att har rätt,
Simon eller Emma? Motivera varför.
5. Gör uppgiften Vittnesmål (s. 30)
6. Gör uppgiften Gör en trailer (s. 26).
7. Skriv en lista på tänkbara undergångar, slut.
8. Gör uppgiften Alternativa situationer (s. 24)
9. Gör uppgiften Samtalsgrupper (s. 23).
10. Gör övningen Historieberättande (s. 23).

Julia Wickholm: Olivia för alltid. Förlaget
Fråg or
1. Vad använder Julia Wickholm för metod för att bygga upp spänningen i
Olivia för alltid?
2. Vad får läsaren veta om Olivias biologiska föräldrar?
3. Det är rätt vanligt att barn föreställer sig att de är ”bortbytingar”.
Varför tror du det?
4. Varför säger Olivias mamma att hon hitttats på ett sjukhus?
5. Vad har katten Periwinkle för roll i berättelsen?
6. Varför trivs Olivia så bra på Solrosgården, vad har ungdomarna där gemensamt?
7. Tycker du att Elsa gjorde rätt, vad borde hon ha svarat till Lena?
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Upp gif ter
1.
2.
3.
4.

Beskriv kort Fenix, Pytte och Eddie.
Skriv en dialog mellan Lena och Lasse när Olivia är borta.
Rita en planritning över Solrosgården.
Ta reda på fakta om transpersoner. Hur behandlas de?
Skriv en kort uppsats om ämnet.
5. Föreställ dig att Olivia möter en kompis från skolan när hon kommit hem.
Vad svarar hon på frågan ”Vad har du varit med om i sommar”?
6. Gör intervju-uppgiften (s. 24).
7. Gör uppgiften Skriv ett brev (s. 24).
8. Gör uppgiften Lev dig in i en person (s. 24).
9. Gör uppgiften som finns under rubriken Journalistiska regler (s. 30).
10. Gör uppgiften Gör en lista (s. 32).

Jacqueline Woodson: Brun flicka drömmer. Natur & Kultur
Fråg or
1. Hur tycker du pärmen återspeglar bokens innehåll och form?
2. Titeln Brun flicka drömmer är en anspelning på Martin Luther Kings tal
”I have a dream”, läs det. Vilka drömmar hittar du i boken?
3. Vilka känslor tycker du att boken tar upp?
4. Lärde du dig något nytt när du läste boken, vad?
5. Varför är det svårt att skriva om utsatthet?
6. Varför tror du att Jacqueline Woodson skrev Brun flicka drömmer?
7. Läs dikterna ”Bebisen i huset” (s. 202) och ”Åka hem igen” (203–204).
Vad uttrycker de om syskonrelationen?

Upp gif ter
1. Vad tycker du att boken handlar om?
Ge fem underrubriker till Brun flicka drömmer.
2. Jacqueline Woodson har fått flera priser och utmärkelser.
Gör en sammanställning av dem.
3. Jacqueline Woodson skildrar i Brun flicka drömmer sin släkts rötter och sina tio
första år. Hur är boken indelad? Vilka avdelningar behandlar vad, vilka personer
förekommer var? Skriv ett schema.
4. Välj en person ur berättelsen och skriv som om du intervjuat hen.
Du kan ha hjälp av fotografierna som finns i slutet av boken, se på dem.
5. Under rubriken ”hur man lyssnar” finns tio haikudikter. Ta reda på hur en haiku
är uppbyggd och skriv en eller flera egna, om något som är ”du”, din identitet.
6. Läs dikten Hem och sen hem igen (s. 216–217). Välj ett plagg och berätta en historia om det, det kan vara ditt plagg eller någon annans, verkligt eller påhittat.
7. Gör uppgiften ljudlandskap och soundtrack (s. 26)
8. Gör uppgiften Collage (s. 32)
9. Gör uppgiften Frågesport (s. 22).
10. Gör uppgiften Jämför olika språk: originalet och den svenska översättningen
(s. 27).
11. Gör någon av uppgifterna som finns under rubriken Skriv om dikten (s. 28).
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Uppgifter för Läsklanen
1. Uppgifter för hela klassen
Bokcirkel

Frågesport

Eleverna sätter sig i en ring. Varje elev presenterar den bok hen har läst, alla i tur och ordning.
Den elev som står i tur inleder med att i några
meningar berätta om boken. Efter det får de andra eleverna ställa frågor om den aktuella boken.
Den som står i presentationstur fördelar ordet.
Innan bokpresentationerna kan hela klassen
anteckna frågor som man kan ställa om vilken
bok som helst. I fortsättningen är det meningen att frågorna ska gälla den bok som just då
presenteras.
I den här uppgiften övar eleverna sig i att
berätta, lyssna, vänta på sin tur och att fråga.
Uppgiften fungerar bäst om man sitter i ring, då
kan alla se varandra.

Dela in klassen i mindre grupper. Varje grupp
hittar på tre till fem frågor om den bok hela
klassen har läst. Skriv upp frågorna och svaren
på lappar. Samla ihop lapparna med frågor och
blanda dem. Läraren ställer frågorna och fungerar som domare. Ni kan lotta ut frågorna bland
grupperna, eller ställa dem i rask takt. Den grupp
som fått flest rätta svar vinner. Ni kan också
ordna en frågesport mellan två parallellklasser.

Den heta stolen
En eller flera elever presenterar persongalleriet
i en bok. Eleverna kommer i tur och ordning
och sätter sig på en stol framme i klassen och
föreställer då den aktuella fiktiva personen i
boken, och svarar på sina klasskamraters frågor.
Den som ställer frågor kan också ha en roll. Ni
kan förbereda frågorna innan i grupper, eller låta
eleverna ställa dem spontant efterhand.

Den tomma stolen
Sätt fram en stol i klassen där ni föreställer er
att någon av bokens personer sitter. Eleverna
får ställa sig i kö och var och en får i tur och
ordning gå fram för att säga något vänligt och
uppmuntrande till personen ni föreställer er att
sitter på stolen. Ni kan också skriva frågorna
anonymt på lappar som ni lägger på stolen och
läser upp i slutet.
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Statusövning
Välj ett ställe i boken. Eleverna får spela upp
scenen. Före det funderar ni tillsammans vilken
status de olika personerna har. En del har mer
makt än de andra, och det märks i hur de beter
sig. Efter det här lottar ni ut statuslappar på en
skala mellan ett och fem. Spela upp scenen flera
gånger, och sätt statuslapparna i cirkulation.
Hur ändrades scenen? Kunde ni korrigera
någon orättvisa? Hur kan man förändra maktkonstellationer i det verkliga livet? Vad ger en
person makt, vad får folk att underordna sig?
När har man nytta av makt, när kan den vara en
belastning?
Ni kan hemlighålla era statusar, så att eleverna får gissa varandras status efterhand som de
växlar.

Dramatiseringsövning
•

•

•
•

Framför handlingen i boken som ett drama:
Dela in klassen i grupper och boken i avsnitt.
Grupperna framför var sitt avsnitt som ett litet skådespel. På det här sättet kan ni repetera
de viktigaste händelserna och intrigen.
Eleverna kan gestalta personerna i boken i tur
och ordning och de andra eleverna får gissa
vem hen föreställer.
Framför en episod ur boken som en dialog
antingen parvis eller i grupp.
Gör ett litet skådespel där ni framför en scen
ni själva har hittat på, men som ansluter sig
till handlingen i boken eller är en fortsättning på berättelsen.

Pantomim
Gör en pantomim utgående från handlingen i
boken. Läraren kan ha de centrala händelserna
uppskrivna på lappar. Eleverna kommer upp
framför klassen i par och framför scener som
de andra försöker identifiera. Ni kan också göra
minipantomimer där hela berättelsen framförs
på en minut, med klassen indelad i små grupper.

Historieberättande
Ni kan hitta på en fortsättning på berättelsen.
Klassen (ni kan också dela in klassen i mindre
grupper) sätter sig i ring. Börja hitta på en fortsättning på handlingen i boken, så att var och en
i tur och ordning säger ett ord åt gången, eller en
mening åt gången. Ni kan också välja tre berättare, som stiger fram en i taget för att berätta vad
som hände sen. Var och en fortsätter där den
föregående slutade.
Eleverna kan också göra uppgiften skriftligt,
så att var och en får ett tomt papper där hen får
skriva en fortsättning i fem minuter. Ge pappret
vidare till följande elev som fortsätter där den
föregående blev. I slutet av lektionen har ni en
bunt nya berättelser.
För det muntliga berättandet kan ni ha olika
hjälpmedel, till exempel
• en påse med olika små föremål: Hitta på en
fortsättning som utgår från föremålet ni
plockar fram ur påsen.
• berättelseguider, kodböcker (fås från bokhandlar).
• berättelsekort. Ni kan göra dem själva, antingen rita dem eller klistra bilder på kartongkort, eller använda kort från ett brädspel.

Samtalsgrupper
Dela in klassen i två grupper. Grupperna sätter
sig så att de bildar en inre och en yttre ring.
Eleverna i den inre och den yttre ringen bildar
par. Läraren ställer en fråga om handlingen i
boken och paren får diskutera frågan i några
minuter.
Efter det flyttar sig de elever som sitter i den
yttre ringen en stol framåt och läraren ger ett
nytt samtalsämne.
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2. Personporträtt
Intervjuer
Föreställ dig att du intervjuar en person ur boken du läst. Skriv upp frågorna och svaren.
Gör en intervju ett, fem och tio år senare, eller
efter att det hänt något viktigt i hens liv: Bandet
hen spelar i har blivit berömt, hen har blivit myndig, hens bok har blivit antagen för publicering
och blivit en bestseller. Ni kan också göra intervjuerna parvis och framföra dem för klassen.

Lev dig in i en person
Välj en person i boken. Betrakta händelserna i
boken med hens ögon. Skriv dagbok, ett brev, en
insändare eller en annan text ur ifrågavarande
persons perspektiv. Gör en profil för personen på
sociala medier, för till exempel Instagram eller
Facebook. Du kan rita ett porträtt eller göra ett
med bildbehandlingsprogram. Hurdana uppdateringar gör hen? Skriv och bifoga bilder!

samtalet äger rum. Vad talar personerna om,
hurdant språk och stil har de, hurdana känsloikoner använder de. Skriv och rita!

Alternativa situationer
Föreställ dig att handlingen i boken ändras. Hur
blir det om ett katastrofalt möte aldrig äger rum?
Eller om någon som säger något elakt plötsligt
är snäll? Om föräldrarna handlar på ett annat
sätt än de gör i boken? Skriv om en scen eller ett
avsnitt med en dialog.

Maktkonstellationer
Gör en tankekarta över maktkonstellationer
och hierarkier mellan personerna i boken. Vem
bestämmer över vem och varför? Vem har mest
makt och vem är i underläge? Du kan skriva in
i tankekartan vilka maktmedel som används i
boken.

Nya personer
Fanfiction
Hitta på en person till, till boken. Beskriv personen ifråga och hur hen förhåller sig till de andra.
Vad är hens roll och funktion i berättelsen? På
vilket sätt påverkar hen handlingen?

Personer möts
Välj ett par som läst en annan bok än du. Läraren lottar ut en överraskande plats till den ena i
paret (Pariserhjul, kyrktorn, U-båt, skyskrapa…).
Välj ett par personer ur boken, huvudperson eller bipersoner som möts på den här platsen. Hur
kom de dit, vad säger de till varandra, vad gör de
och hur kommer de överens?

WhatsApp-samtal
Föreställ dig ett WhatsApp-samtal mellan två
eller flera personer i boken du har läst. Samtalet
kan vara inom en familj, mellan vänner, ett lag
eller en klass. Fundera var i bokens handling

24

Tanken bakom fanfiction är att man ändrar på
något i boken, eller fortsätter en bekant berättelse. Du kan lägga till en ny person eller scen. Du
kan byta genre eller stil. Då är persongalleriet
och handlingen de samma, men en realistisk
berättelse blir till exempel romantisk, en kärlekshistoria blir skräck eller prosa blir dikt. Du
kan kan ändra på tiden, flytta handlingen från
modern tid till medeltiden eller på miljön, från
New York till Tammerfors (eller tvärtom). Du kan
också ta gestalterna från en bok och hitta på en
helt ny berättelse med dem.

Skriv ett brev
Skriv ett brev till bokens huvudperson.
• Skriv ett brev från en person i boken till en
annan.
• Skriv ett brev där huvudpersonen skriver ett
brev till någon annan tio år senare.
• Skriv ett brev till bokens författare.

3. Ge berättelsen en ny form
Gör om romanen till en serie
Välj en episod ur romanen som passar att göra
om i serieformat. Välj ett avsnitt där det finns
dialog, så att du kan lägga in den i pratbubblor
(du får förkorta). Planera om avsnittet eller scenen så att du får en serie på fyra till sju bilder.
Gör först skisser på ett A4:s papper, dela in pappret i rutor. Rutorna kan ha olika storlek. Tänk på
var du lägger in pratbubblorna.
Använd olika bildstorlekar (översikt, helbild,
halvbild etc.), ljudeffekter och symboler som är
typiska för serier.
Det lönar sig att göra den slutgiltiga serien i A2:s
format på följande sätt
1. Dela in pappret i rutor enligt skissen.
2. Rita in bilderna och pratbubblorna i rutorna
med blyertspenna.
3. Lägg in hjälplinjer med blyerts, så att du
lättare kan skriva in texten senare. Då får du
texten rak och jämn. Lämplig bokstavsstorlek
är ca 1 cm om serierna ska hängas upp på en
vägg.
4. Förstärk konturerna kring rutorna, bilderna
och pratbubblorna med svart tusch.
5. Färglägg
Ni kan göra serier som grupparbete, gärna i
samarbete med bildkonstundervisningen. Det
finns gratis tips på webben om hur man kan göra
serier. Där kan ni inhämta tips.

Text utgående från serier
Skriv om en sida ur en serie till löpande text.
Fundera på hur man omvandlar bilder till text,
hur många ord måste du använda när läsaren
inte kan se bilderna?

Brädspel utgående från en bok
Planera och gör ett brädspel utgående från handlingen i en bok.
Gör till exempel på följande sätt: Gör en lista
på händelser som är dåliga för bokens huvudperson. Efter det gör ni en lista på saker som är bra
för huvudpersonen.
Rita ett spelbräde och en stig som deltagarna
ska ta sig igenom med tärningskast. Skriv in siffror på stegen. Färglägg en del steg i rött, andra i
grönt så att det finns ett rött steg för varje negativ händelse och ett grönt för varje positiv.
Anteckna stegnumren, och skriv vad som
händer när en spelare hamnat där. Till exempel:
Huvudpersonen hamnar i slagsmål. Du får kvarsittning, stå över två kast (rött steg).
Ni kan också göra en jätteversion av spelet,
som täcker hela klassrumsgolvet! Då kan ni
dela in klassen i två lag så att en deltagare är en
”spelknapp” som går över spelbrädet.
Ni kan få idéer från brädspel som Monopol,
Carcassonne och Cluedo

Spel som baserar sig på en bok
Tokiga familjerna: Gör spelkort utgående från
familjer eller personer i boken.
Memory: Personerna som förekommer i boken, händelser eller olika platser kan vara tema
för ett memoryspel. Du kan teckna bilderna i
memoryspelet eller klistra upp dikter, pratbubblor eller fotografier ni själva tagit.
Alias: Deltagarnas uppgift är att förklara olika
ords betydelse för sina motspelare utgående från
spelkort. En deltagare förklarar ett ord som står
på hens kort för de andra utan att visa kortet. De
andra gissar vad det står på kortet. Ni kan göra
kort om de personer, platser eller händelser som
finns i boken. Sen är det bara att börja spela!
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Spelfigurer

Gör en trailer

Planera en egen spelfigur.
Skriv upp vilka egenskaper figuren har. Vad heter hen och hur gammal är hen? Hur ser hen ut?
Var bor hen och vilka egenskaper har hen, styrkor
och svagheter? Vad har hen för målsättningar och
vad hindrar hen från att nå dem? Hurdan utrustning har hen? Har hen hemligheter eller rädslor?
Vilka är hens vänner, medhjälpare och fiender?
Gör en bild på din figur, du kan teckna, göra den
som collage eller med hjälp av bildbehandling.
Ni kan också skapa figuren i grupp.

TRAILER FÖR EN FILM PÅ BIO: Föreställ dig
att det görs en film på den bok du har läst. Vad
skulle du ta med om du gjorde en två minuters
trailer på filmen? Planera ett bildmanus, välj
lämplig bakgrundsmusik och gör trailern. Du
hittar färdiga trailers i applikationen iMovie. Du
kan också göra en boktrailer.
BOKTRAILER: Gör en videoberättelse utgående från den bok du har läst. Välj ett perspektiv
för din video, det kan vara huvudpersonens, en
bipersons eller ditt eget. Var kan du spela in
filmen, så att du får en miljö och stämning som
passar in?

Reality-tv
Du kan göra den här uppgiften ensam, i par eller
med en grupp. Fundera vilka reality-tv program
du eller ni känner till och dela in dem i olika kategorier, till exempel äventyr, frågesporter, talang.
A) Ett hurdant reality-tv program skulle ni
kunna göra utgående från den bok du har läst?
Vad kan man tävla i, och vad kunde belöningen
vara? På vilka grunder skulle deltagarna falla bort? Om ni kommer på flera format, skriv
pitchar på högst en minut (presentationer som
klassen kan rösta utgående ifrån). Ni kan också
visa eller spela in ett avsnitt utgående från manus eller improvisationer.
B) Om personerna i den bok du läst fick delta
i ett reality-tv program, vilket format tror du att
de skulle välja?

En scen ur boken i en skoask
Planera och iscensätt en viktig scen ur boken i
en skoask, som på en teaterscen. Du kan använda
modelleringsvax, paff, tyg, kvistar, stenar och
annat hobbymaterial.
Förse ditt arbete med text där det framgår vad
som händer på scenen

Video med bokprat
Gör ett bokprat om den bok du har läst. Du
kan hitta modeller på Youtube om du söker på
”ungdomsromaner” eller ”bokprat”. Berätta kort
vilken bok du presenterar, utan att avslöja för
mycket. Vem kan tänkas bli intresserad av boken
du berättar om och varför? Vad var det bästa
med boken? Vilka känslor väckte den hos dig?
Fundera också på i vilken miljö du ska spela in
videon.

Kortfilm
Gör ett manus för en kortfilm utgående från den
bok du har läst. Spela in en film. Du kan också
välja en nyckelscen för din kortfilm, en novell
eller en dikt.
Prova filma korta, tjugo sekunders klipp med
stämningar, observationer eller ögonblicksbilder
ur boken.

Ljudlandskap och soundtrack
Hurdan musik spelades det i bakgrunden i boken? Välj musik som passar in i bokens stämning
och sammanställ ett soundtrack.
Gör en inbandning som passar bokens ljudlandskap. Hurdan är stämningen i boken, hurdana ljud finns där, vilken musik passar handlingen och personerna?
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Låttexter

Affisch

Bekanta dig med sångtexter. Hurdana låttexter
tycker du om? Vad är typiskt för refränger, behövs de?
Skriv egna, nya låttexter till musik som spelas
i boken eller ett stycke som baserar sig på handlingen eller huvudpersonens tankar och känslor
vid något givet ställe i boken. Fundera hurdan
musik det spelas eller kunde spelas i boken. Vad
handlar den om? Du kan skriva sångtexter till en
bekant melodi eller göra egen musik till din låt
och spela den för klassen.

Gör en reklamaffisch utgående från något som
händer i boken, en plats eller en händelse som
finns beskriven. Ni eller du kan använda reklamer, broschyrer eller bilder ur tidningar när ni
gör affischen. Du kan också göra affischen med
ett bildbehandlingsprogram.

En filmatisering av en bok
Planera hur boken du läst skulle bli som film.
Vem skulle regissera filmen? Var skulle den spelas
in? Vilka skådespelare skulle göra rollerna? Vem
skulle göra filmmusiken? Gör reklamtexter och en
affisch för filmen. Vem riktar sig filmen till?

Marknadsföringskampanj
Planera en marknadsföringskampanj för boken.
Vem riktar den sig till, vilka kanaler och vilka
medel ska du använda? Marknadsföringskampanjer kan till exempel bestå av affischer och
annat reklammaterial, marknadsföringsvideon,
tidningsannonser och annonser i radio och tv,
kampanjer på sociala medier eller marknadsföring i form av evenemang.

Humoruppgift
Jämför boken med filmatiseringen
Läs en bok och se en filmatisering som gjorts av
den. Till exempel Sagan om ringen, Harry Potter,
Drakarna över Helsingfors, Lola uppochner och
Bröderna Lejonhjärta finns som både böcker
och film. Böckerna Ett hål om dagen och En av
oss ljuger finns också som film. Är handlingen och intrigen densamma eller är de olika på
någon punkt? Ser platserna i filmen ut som du
föreställde dig när du läste boken? Är personerna i filmen som de beskrevs i boken? Skriv en
jämförelse och gör en tankekarta över likheter
och skillnader.

Skuggteater

Vad består bokens humor av? Leta fram minst
fem roliga ställen i boken och fundera varför de
är roliga. Skriv om något ställe så att det inte
längre är roligt. Hur stora förändringar behövs
det?

Jämför olika språk: originalet och
den svenska översättningen
Bekanta dig med boken i original. Jämför originalet med den svenska översättningen. Välj ett
stycke där det används talspråk. Vad lägger du
märke till? Hur skulle du själv översätta avsnittet
eller dialogen? Ni kan också göra så att ni gör en
egen översättning först och efter det läser hur
översättaren valt att göra översättningen.

Gör skuggteaterföreställningar utgående från
boken.
Ni behöver ett lakan eller ett annat ljust tyg,
en bra lampa, ett manus och dockor som föreställer personerna i berättelsen. Ni kan välja en
scen ur boken som ni dramatiserar eller göra en
sammanställning av de viktigaste händelserna.
Ni kan göra en enkel scenografi som gör sig som
skuggor. Kom ihåg musiken, ljudlandskapet och
ljudeffekter.
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4. Diktövningar
Jag är

Om känslan hade en färg

I Eppu Nuotios, Sanna Pelliccionis och Maami
Snellmans bok Karhu ja kaverit (finns enbart
på finska) finns en diktövning som fungerar bra
som uppvärmning.

Välj några känslor som ni vill undersöka, till
exempel ensamhet, glädje, rädsla och lugn. Efter
det väljer ni några konkreta saker som en färg,
ett djur, en form och en doft. Gå igenom alla
känslorna via de konkreta sakerna: Vilken färg
har ensamheten? Vilket djur är ensamheten osv.
Svaren kan bestå av ett ord eller så kan de vara
mångordiga.
Jämför era svar. Vad har de gemensamt och
vad skiljer dem åt?
Dela in er i små grupper och välj en känsla.
Sammanställ en dikt utgående från era svar, till
exempel så här:

Skriv
ett adjektiv och ett djur på första raden
en frukt och ett favoritställe på den andra
raden
ett vackert ord på den tredje raden
en årstid och och en skrämmande plats eller
konstigt ställe på den fjärde raden
ett fordon som gör något på den femte raden
Efter att du gjort det här skriver du in ”Jag är” i
början av varje rad. Då blir det till exempel så
här:
Jag är en snabb giraff
Jag är en mango på bryggan
Jag är bomull
Jag är en höst på tandläkarmottagningen
Jag är en buss som skräller.
Ni kan göra övningen individuellt, í små grupper
eller hela klassen tillsammans. Gruppmedlemmarna hittar tillsammans på orden som ni skriver på de olika raderna, och så inleder ni raderna
med ”Vi är”, i pluralis.

Glädjen är en orangeglödande blomma
Den doftar som en midsommarros
Glädjen är som koltrastens sång på våren,
en rund känsla, en cirkel
eller, så kan ni använda er av upprepningar:
Glädjen är en orange blomma
glädjen är midsommarrosens doft
glädjen är koltrastens sång på våren
glädjen är en rund känsla

Skriv om dikten
KO N TR A S TER
Välj en dikt och skriv om den så, att ni ersätter
varje ord med dess motsats. Vissa ord är lätta att
ändra, motsatsen till liten är stor och motsatsen
till glad är ledsen, men vad är motsatsen till en
spegel? Eller smörgås? Jämför hur ni löst uppgiften med ordvalen. Hur kan du motivera dina
val? Hur blev den nya dikten? Ni kan också göra
uppgiften med ett prosastycke.

SYNO N YMER
Välj en dikt och skriv om den så, att du byter
varje ord till en synonym. Vad finns det för ord
som betyder samma sak, eller nästan samma
sak? Läs högt de nya texterna. Hur förändras dik-
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ten? Hur påverkar ordvalet rytmen och betydelsen? Här kan ni också fundera på översättningsarbete. Hur väljer översättare när det finns flera
alternativ? Den här uppgiften kan man också
göra med prosatexter.

S +7
Välj en dikt och strecka under alla substantiv.
Byt alla understreckade ord så att du letar upp
ordet i en ordbok och ser vilket ord som kommer
på sjunde plats efter det. Byt ut det ursprungliga
ordet mot det nya ordet på sjunde raden efter.
Fortsätt tills alla ord i dikten är utbytta.
Du kan också göra övningen med alla verb,
eller annan ordklass. Dikten förändras på ett
överraskande sätt, den kan bli helt obegriplig
eller galen. Den kan sätta fart på fantasin och ge
idéer till helt nya texter.
S + 7 är en av de mer kända Oulipo-metoderna. Du kan läsa mer om Oulipo på nätet.

Diktscheman
Det finns olika versmått man kan använda sig
av när man skriver dikter. Diktmåtten bygger på
rytm, rim, stavelser och upprepningar (se avsnittet Matematik i Uppgifter för ämnesöverskridande undervisning). I Jacques Jouets metrodikter
finns ett schema, fast versmåttet i sig är fritt.
En metrodikt kommer till så att skribenten
funderar ut följande vers medan metrotåget är i
rörelse. När tåget stannar, skriver man en vers.
Man får inte skriva när tåget åker och man får
inte tänka på fortsättningen när tåget står stilla.
Den sista versen skriver man vid ändstationen.
Efter det är dikten färdig.
Fundera tillsammans ut olika diktscheman
eller system. Ni kan sätta upp flera regler och de
kan vara helt olika. Till exempel:

Det ska finnas tio stavelser i den första strofen.
Skriv den andra strofen medan du blundar.
Den tredje strofen ska uttrycka en känsla.
Använd en metafor i den fjärde strofen.
Den femte strofen ska rimma med den andra.
I den sjätte strofen ska du använda ord ur någon
annan dikt, men sätt orden i ny ordningsföljd.
Prova att skriva dikter enligt de regler ni satt
upp!

Favoritverser
Läs dikter ur en eller flera diktsamlingar. Var och
en väljer fem strofer hen tycker särskilt mycket
om eller som hen tycker att är intressanta. Ni
behöver inte motivera varför ni fastnat för just
de här raderna. Skriv stroferna på lösa lappar, en
strof per lapp. Blanda lapparna. Var och en tar
fem slumpmässigt valda lappar och ordnar dem
så de bildar en ny dikt.
Om ni vill kan ni lägga in rader ni själva
skrivit i dikterna.
Ni kan också göra dikter parvis. Ett par har
tio rader till sitt förfogande. Eller: Hur ser en
dikt ut som hela klassen skrivit, om ni lägger
ihop alla lappar?
Man kan också använda någon strof som
refräng.

Pastisch
Läs en diktsamling (eller ett urval med fem till
tio dikter) och fundera på vad som förenar dikterna med varandra, ämne, tema, form? Hurdan
stil har de, är de skrivna på versmått, talspråk,
finns där upprepningar som stilgrepp? Vem är
berättare? Börjar och slutar de på samma sätt, är
de yviga eller stilrent strama?
Försök dig på att skriva en pastisch, det vill
säga imitera författarens stil.
Pastischövningar är svåra, men de ger en bra
bild av hur det går till när man skriver dikter. Du
kan också fundera på skillnader mellan imitationer och parodi.
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Diktcollage

Dada

För den här uppgiften behöver ni sax, lim, papper och tidningar, reklamer, tidskrifter, broschyrer… Klipp eller riv ut ord och bilder och lägg
ihop dem till diktcollage. Orden kan vara utlagda
i tydlig ordning eller slumpmässigt placerade på
pappret.
I Kaisa Happonens och Karri Paleface Miettinens bok Revi se finns exempel på collagedikter
(på finska). Ni kan också bekanta er med Found
Poetry Reviews webbplats, om hur man gör om
gamla dikter till nya. Vad är blackout poetry?

Den rumänska diktaren Tristan Tzara har direktiv
på hur man skriver dadaistiska dikter.
Välj en text och klipp ut orden, blanda. Lyft
upp ett ord i taget, så många ord du vill. Se, där
har du en ny dikt. Du kan ändra ordens ordningsföljd eller dela in raderna på ett nytt sätt.
Om du inte vill klippa och klistra kan du välja
orden slumpartat ur en bok. Skriv upp orden och
skriv en dikt utgående från dem. Läs upp dikten.

5. Mediernas roll
Fejknyheter och äkta nyheter
Fundera vilken roll medierna har i den bok
du har läst. Hurdana nyheter presenteras det i
boken? Stämmer de överens med sanningen?
Hur påverkas personerna av nyheterna? Sprids
det falska rykten? På vilka sätt skiljer sig falska
rykten från sanna nyheter? Om hurdana saker
görs det fejknyheter? I vilka medier publiceras
nyheterna?
Skriv en tweet utgående från en händelse i
boken.

Journalistiska regler
Gör en sökning på ”journalistiska regler” på nätet. Skriv två nyheter om händelser i boken.

Nyheter och tidningsartiklar
Skriv något av nedanstående om en person eller
händelse i boken:
• en tidningsnyhet
• ett reportage för en tidskrift
• en personintervju för en damtidning eller
dagstidning
• en kolumn för en veckotidning, tidskrift eller
dagstidning
• ett bildcollage för en inredningstidning
• ett test
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och/ eller
skriv läsarkommentarer till din artikel, utlagd på
nätet.
Gör ett kort nyhetsinslag som video. Undersök läsarkommentarer till nyheter upplagda på
nätet. Skriv en fiktiv läsarkommentar till någon
nyhet, en kommentar skriven av romanpersonen
i boken du läst.

Idrottsreferat
Om du har läst en bok med idrottstema, gör ett
referat från en match för radio om den gren som
behandlas i boken. Du kan också hitta på en
egen gren och göra ett referat från den, till exempel den första VM-tävlingen i grenen.
Ni kan också göra den här övningen som ett
grupparbete där en är kommentator, en sakkunnig och de andra är spelare som blir intervjuade.

Vittnesmål
Banda ett telefonsamtal, fotografera ett hemligt
möte eller ta ett paparazzifotografi av någon av
personerna i romanen. Ni kan hitta på en dialog
som hamnar i klasskamraternas händer.

Kontaktannons
Skriv en kontaktannons och bifoga bild för
någon av personerna i boken du läst eller skapa
en Tinderprofil för hen. Du kan hänga upp annonsen på klassrumsväggen. En annan elev kan
skriva ett svar till annonsen, hen förställer en
annan person i boken.

6. Uppgifter i anslutning till skräck
Hörspel med skräck

Spökenas modevisning

Välj ett skrämmande avsnitt ur boken, där ljuden
har en betydelsefull roll: Till exempel när någon
går utomhus (steg, andhämtning, ljud i omgivningen), någon blir förföljd eller motsvarande.
Fundera hur ni kan återge det här med ljud och
hur ni kan fånga och återge ljudeffekterna. Det
kan också finnas dialog i scenen. Gör en inspelning av scenen och lyssna på den tillsammans i
klassen.

På spökenas modevisning uppträder de gestalter
som finns i den bok du har läst och andra figurer
ur skräcklitteraturen. Planera modevisningen
genom att teckna och anteckna hur gestalterna
ser ut. Du kan också ha en riktig uppvisning i
äkta Halloween-anda med utstyrsel du själv samlar ihop eller syr. Modevisningen kan hållas till
tonerna av musik som passar för tillfället.

Skräckens anslagstavla
Berätta en spökhistoria
Berätta en spökhistoria för en kompis eller för
hela klassen. Om du behöver inspiration kan du
besöka en kyrkogård och leta fram gamla gravar. Lägg namnet (om du vill kan du se när hen
föddes och dog, vad hen hade för yrkesbeteckning och anhöriga) på gravstenen på minnet, och
föreställa dig vad som hänt. Du kan också vandra
omkring på begravningsplatsen, lyssna på ljud,
betrakta ljus, skuggor, mörker…
Lästips: Edgar Lee Masters antologi Spoon
River eller Edgar Allan Poes noveller.

Hurdana annonser finns det på anslagstavlorna
i spökstaden? Har vampyrer satt ett slott till försäljning som har problem med inomhusluften,
söker en zombie en rumskamrat till släktgraven?
Hurdana hobbyn finns det för unga spöken?
Skriv annonser som ett grupparbete. Ni kan
fästa dem på väggen. Alla deltagare kan välja en
annons som hen svarar på.
Om du ska skriva skräck eller spökhistorier
kan du ha nytta av att läsa Mervi Heikkiläs och
Anne Leinonens bok Kauhumaan kartta, som
ingår i paketet Enskilda böcker skolan fått.
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7. Från enskilda händelser till handling
Till en annan tid

Fest

Förlägg berättelsen till en annan tid. Hur skulle
boken se ut om vi flyttade händelserna hundra
år bakåt i tiden, eller ett år framåt? Vilka saker
skulle vara annorlunda, vilka lika? Är det alls
möjligt att göra sådana här förändringar?

Det är fest. Hur börjar den? Vem är med?
Planera en egen fest. Du kan bjuda in någon
av personerna i boken. Var håller ni festen? Vem
bjuder ni? Har ni program eller spelar ni musik,
vad bjuder ni på?
Och hur fortsätter festen, vilken roll spelar
bokens gestalt där?

Skriv en lista
EN ÖVERLEV NAD S L I S TA
Skriv en lista med saker personerna i boken
behöver ELLER en lista med saker du själv skulle
ta med om du råkade in i samma situation som
gestaltas i boken.

LIS TA MED D IREKTI V
Skriv en lista med överlevnadstips för en person
i boken. Nämn fem saker hen absolut borde känna till och tio föremål hen borde ta med sig.

T op5
Skriv en Top5 eller Top10-lista utgående från
bokens handling och personer: De viktigaste
personerna, deras bästa tankar, fem saker jag
lärde mig när jag läste boken, fem saker jag INTE
ska göra lika som det gjordes i boken, fem böcker
som påminner om den här boken, fem intressanta platser.

IN K ÖPS LIS TA
Vad borde huvudpersonen köpa i mataffären,
varuhuset, järnhandeln eller sportaffären? Hur
borde huvudpersonen kalibrera sina tankar, hurdana egenskaper behövs för att klara sig?
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Återge vad som händer på festen, det kan göras
som en WhatsApp-konversation (då ska diskussionen behandla vad som händer på festen).

Collage
Samla ihop tygbitar, bilder, växter och annat
material som passar in i boken, eller en person
i den. Föremålen behöver inte nämnas i boken
utan kan vara dina associationer: Färger, former,
stil.
Gör ett collage utgående från det du samlat
ihop. Collaget kan också innehålla text.

Galleri med föremål
Fundera i gruppen på vilka förmål som är viktiga
i boken ni har läst. Leta reda på eller tillverka
föremål och skriv presentationstexter som man
gör när man ordnar utställningar. Ordna en
guidad tur för de andra i klassen och presentera
föremålen. Uppgiften kan göras i samarbete med
bildkonst- eller slöjdundervisningen.

8. Ordkonstuppgifter
Berättarjag

Recept

Bli en författare, skapa ett alter ego av dig som
författare! Om du vill kan du bekanta dig med
verkliga, levande eller döda författare och se vad
du kan få reda om dem. Du kan använda nedanstående uppgifter när du skapar ditt författarjag.
Är din författare ett salongslejon som trivs i
offentligheten, ett geni som isolerat sig i en höghusenrummare eller en alldeles vanlig familjefar
eller -mor? Använd gärna din fantasi. Författarjaget kan ha fantastiska egenskaper. Ni kan också
göra uppgiften som ett grupparbete. Ni kan göra
den som ett rollspel där en del gruppmedlemmar
intervjuar ”författaren”. I vilken sorts text och
medium ska författaren presenteras?

De flesta av oss är bekanta med recept när det
gäller matlagning, men vad annat kan man
skriva recept för? Prova på att skriva ett recept
med litterär anknytning, för en bok som du har
läst. Hur gör man en bra fantasyberättelse, hur
uppnår man läsro eller hur blandar man ihop en
dryck som hjälper en när en komet kommer?
För en fantasyberättelse behöver du kanske
lite frisk höstluft och några sagoväsen. För läsron behövs en parkeringsplats för mobiltelefoner
och en skön lässtol. För att rädda en undan en
komet behövs ett gömställe, vad kan det vara?
Tänk ut vad du behöver och hur du framställer det du vill ha. Om ni gör uppgiften i grupp
kan ni göra ett recepthäfte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
ålder
boningsort (land, stad, adress)
egenskaper
familj
vänner
hobbyn
älsklingsrätt
talang
ovana
slagord
favoritbok
varför skriver jag?
dröm
hemlighet
vad hittar man i mitt kylskåp?
saker jag inte kan leva utan
favoritplagg
det här avskyr jag
vad får mig att gråta?
det första jag ser på morgonen
favoritsång eller musik
mest kända böcker
vad annat?

Spionage
Skapa en karaktär för en ungdomsbok genom
att spionera. För uppgiften behöver du ta dig
bort från skolområdet till ett bibliotek, en buss
eller ett köpcenter för att lyssna på obekanta
människor.
Ta med dig anteckningsmaterial och placera
dig så att man inte lägger märke till dig. Skriv
upp så mycket du hinner: Utseende, klädsel, beteende, pratar hen med någon?
Gör en fiktiv karaktär utgående från dina
anteckningar: Ge hen ett namn, ålder, boningsort, egenskaper, vänner, familj, drömmar
och rädslor (se listan under rubriken Berättarjag).
I en hurdan bok passar karaktären, är hen en
huvudperson eller biperson? Du kan skriva ett
personporträtt eller inledningen till en bok där
hen förekommer och där hen presenteras.

Manifest
Manifest betyder en programförklaring som omfattar bestämmelser eller regler: Manifestmakarna vill att något ska hända, alternativt vill de att
något inte ska ske. Ett manifest kan till exempel
vara politiskt eller konstnärligt. Sök information

33

om olika manifest, det dadaistiska eller det futuristiska manifestet är två exempel. Vad utlyste
man i de här manifesten?
Efter det kan du skriva ett eget manifest.
Skriv ett manifest i tio punkter. Hur skulle ett
läsmanifest se ut, eller ett manifest för vegetarianism? Hur ser ett manifest för stjärnbeskådning
eller mopotrogna ut?
Ni kan göra ett manifest i grupp så att varje
gruppmedlem bidrar med en punkt.

Miljö
Ett sätt att inleda en berättelse är att skapa en
miljö för handlingen. Det kan vara en god idé att
göra uppgiften tillsammans med ett par eller i en
grupp. Ni kan göra en tankekarta eller en vanlig,
riktig karta. Fyll i uppgifter, landskap och tankar
turvis. Här är frågor ni kan få stöd av:
• Var finns platsen? Finns den i verkligheten
eller i fantasin? Hur kommer man dit?
• Hur ser där ut? Beskriv växter, byggnader,
föremål och omgivningen.
• Hur doftar där, vilka ljud hör kan man höra?
• Hurdant klimat är där?
• Vem bor där och i hurdana bostäder?
• Finns där olika samhällsklasser, vem styr?
Om ni skriver fantasy eller en dystopi kan ni ha
hjälp av följande frågor:
• Hurdana lagar råder det? Finns det något hot?
• Finns det något där som gör tillvaron svår
eller konstig?
• Är där vanliga årstider? Vad heter månaderna?
• Hurdana fortskaffningsmedel använder invånarna, hurdana maskiner finns där?
• Vad skiljer den här världen från den vi lever
i?
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Berättelsekort
Gör egna kort ni kan använda när du hittar på
vändpunkter i handlingen eller hittar på berättelser i gruppen. Myter, fantasier och skräck
passar bra som ämnen för korten. Ni kan blanda
korten så får ni fram överraskande kombinationer: En zombie dyker upp på alvernas fest,
en drake flyger till en rymdstation. Ni kan rita
korten själva eller klippa ut motiv ur tidningar.
Det lönar sig att göra kort av åtminstone fyra
olika slag:
• Gestalter (cykloper, vise, drakar)
• miljöer (slott, by, underjorden)
• vändpunkter (en hemlighet avslöjas, en resa
inleds)
• föremål (en kista, en trollstav, en docka)
Reservera kartongkort i olika färger för bakgrund till korten, på det sättet kan ni skilja de
olika slagen av kort. Rita på korten eller klistra
urklippta bilder. Gör minst tio kort av varje sort.
Skriv en kort förklaring av vad bilden föreställer,
det underlättar för medspelarna. Lägg ut korten
i slumpartad ordning, nu kan ni börja hitta på
en berättelse med ledning av dem. Ni kan också
dela ut några kort bland gruppmedlemmarna, så
att ni fortsätter berättelsen turvis utgående från
bilderna på korten.

Stilövningar
Stilövningar är en bok skriven av fransmannen
Raymond Queneau. Boken innehåller samma
text skriven på 99 olika sätt. Försök få tag på boken på biblioteket. Prova på övningen. Skriv först
en kort enkel text där du gestaltar en händelse:
Se till exempel ut genom fönstret och skriv ner
vad du ser. Fundera sen hur du kan skriva om
samma sak på olika sätt. Queneau skrev till
exempel medicinskt, en haiku, ett utrop, onomatopoetisk, på olika dialekter, som en metafor,
genom att koncentrera dig på dofter…
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Uppgifter för
ämnesöverskridande
undervisning

L

äsklanens bokpaket innehåller ingredienser för olika ämnen och
perspektiv. Böckerna kan vara inkörsportar till samarbeten mellan modersmålsundervisningen och andra skolämnen. Läsning
kan leda oss in i fenomen och teman som till exempel hälsokunskap,
religion, livsåskådning, historia, samhällslära, främmande språk och
matematik, musik och bildkonst. Genom fiktiva personer kommer vi åt
att granska samhällssystem, individens ansvar och värderingar, moraliska val och livsstilsfrågor.
Det här avsnittet i Handboken ger uppslag för hur man kan arbeta
över ämnesgränser.
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Ni kan bläddra i Handboken och se över boklistorna. Vi föreslår i
första hand böcker skolorna har fått med bokpaketen, men ni kan
också se på Övriga lästips. Kanske någon av böckerna finns i skolan,
på närbiblioteket eller att ni kan skaffa dem?
Flera av boktipsen är gemensamma för flera ämnen (historia och
samhällskunskap, religion och livsåskådning, biologi och geografi,
hälsokunskap, främmande språk, matematik, musik, bildkonst). Frågeoch uppgiftspaketen går bra att kombinera och tillämpa i olika ämnen,
i anslutning till olika teman och fenomen. En del av förslagen är mer
att betrakta som bredvidläsning. Ni kan bläddra tillbaka till avdelningen Frågor och uppgifter om innehåll för de enskilda bokcirkelböckerna
.

Historia och samhällslära
Böcker
Jessica Bab Bonde och Peter Bergting: Vi kommer snart hem igen
(se även religion och livsåskådning)
Nils Bergeå: Hjältar. Otroliga historier ur verkliga livet
Hédi Fried: Frågor jag fått om förintelsen (se även religion och
livsåskådning)
Kaj Korkea-aho och Ted Forsström: Zoo! #2 Hjärtattack
(se även hälsokunskap)
Christina Lindström: Finns det björkar i Sarajevo? (se även
religion och livsåskådning)
Katherine Marsh: Under samma himmel (se även religion och
livsåskådning samt biologi och geografi, matematik)
Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle (se även främmande språk)
Louis Sachar: Ett hål om dagen (se även fråmmande språk)
Shaun Tan: Cikada
Jacqueline Woodson: Brun flicka drömmer (se även religion och
livsåskådning samt matematik)
Helena Öberg och Kristin Lidström: Kattvinden (se även
hälsokunskap)

ÖVR I GA LÄ STI PS:
• Anne Franks dagbok (se även
religion och livsåskådning)
• Mia Franck: Bombträdgården
• Johanna Holmström: Själarnas ö
(se även hälsokunskap)
• Annika Luther: Gårdshuset
• Sofi Oksanen: Utrensning
• Amos Oz: Hur man botar en
fanatiker (se även religion och
livsåskådning)
• Maria Turtschaninoff: Maresi.
Krönikor från Röda klostret.
Finns också som LL-bok (se även
religion och livsåskådning samt
biologi och geografi)

Uppgifter för att behandla olika ämnen och teman
VÄRDERI NGAR I S AM HÄL L ET
Hurdana värderingar har personerna i den bok du har läst?
Gör en förteckning över de värderingar du hittar i boken.
Vilken tid utspelar sig handlingen i?
Jämför värderingar under olika tidsepoker. På vilka sätt skiljer
sig värderingarna och på vilket sätt påverkas bokens personer av
dem?
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Gör en tankekarta över värderingar där du
skriver in hur värderingarna inverkar på personernas val och handlingar.
Välj en scen i boken där värderingarna spelar
en viktig roll och har betydelse för hur handlingen fortskrider. Skriv om scenen, så att personerna har helt andra värderingar. Hur påverkar den
här förändringen berättelsen?
Läs upp både scenen som den är i boken och
din nya version för klassen.

ATT TO LK A HI S TORIS KA FAKTA
Undersök vilken roll historiska fakta har i boken.
Lever handlingen i boken upp till de verkliga
historiska skeendena?
Gör en tidslinje för den bok du har läst. Är
handlingen förlagd till historien eller framtiden?
Gestaltas historiska sanningar eller en alternativ historia?
Gör upp två tidslinjer, en som beskriver den
verkliga historien och en som skildrar bokens
historieskrivning. På tidslinjen för den verkliga
historien skriver du in verkliga händelser som
kunde ha påverkat händelserna i boken. På tidslinjen för bokens handling skriver du in historien så som den beskrivs där. Finns det ställen
där linjerna möts, där händelserna sammanfaller
eller finns det stora skillnader i historieskrivniningen?

PÅVERK AN I S AM F UND O C H S AM HÄLLE
Fundera på hur personerna i boken du läst kan
påverka sina egna liv.
Hurdant samhälle gestaltas i boken? Hur
påverkas personerna i boken av samhällsstruktur
och -skick? Hur ser maktkonstallationerna ut?
Vem är det som fattar beslut?
Gör en tankekarta eller kartläggning av samhällsskick och maktstruktur i boken.
Gör en förteckning över händelser romanpersonerna kan påverka och sådant hen inte kan
påverka.
Hitta på ett eget samhälle som i något avseende påminner om det samhälle som skildras
i boken som du läst. Välj en makthavare och
fundera på hur besluten fattas i det samhälle du
har skapat och hur medborgare kan påverka. Du
kan skriva ett kort handlingsreferat eller teckna
en skiss.

38

UNGD OMAR I SA MHÄLLET
Fundera på vilken ställning ungdomarna i boken
du har läst har. Kan de påverka i angelägenheter
som rör dem? Hur? Vilka faktorer inskränker
deras rörelseutrymme?
Om de inte själva kan bestämma, vem gör
det?
Välj en händelse som är viktig för en ung person i boken, en sak som hen vill ändra på, eller
vill att ska hållas oförändrad.
Samla ihop material som hjälper hen att påverka, till exempel en affisch som ger röst åt den
unga personens vilja och åsikt. Var ska affischen
hängas upp?
Skriv en insändare till en tidning eller ett
webbforum.
Planera ett tillfälle där det fattas beslut i
ärendet, ett möte, en omröstning eller en lagberedning. Hur skulle det här ordnas och vad
behövs det för material, handling eller underlag?

MOTS TÅN D
Vilka metoder för motstånd används det i boken
som du har läst? Ta reda på vilka metoder det
finns i verkligheten, var och när har de använts?
Vanliga metoder är till exempel demonstrationer,
fakta- och propagandaspridning, upplopp och
revolution.
Vilka effekter har olika former av motstånd
haft? Har de varit önskade eller misslyckade, på
vilka sätt och varför?

Religion och livsåskådning
Böcker
Jessica Bab Bonde och Peter Bergling: Vi kommer snart hem igen
(se även historia och samhällslära)
Hédi Fried: Frågor jag fått om förintelsen (se även historia och
samhällslära)
Neil Gaiman: Nordiska myter (se även främmande språk)
Kalevala (se även främmande språk och matematik)
Christina Lindström: Finns det björkar i Sarajevo? (se även historia
och samhällslära)
Katherine Marsh: Under samma himmel (se även historia och
samhällslära samt biologi och geografi, matematik)
Karen McManus: En av oss ljuger (se även främmande språk)
Rick Riordan: Magnus Chase: Krigarens svärd (se även
främmande språk)
Julia Wickholm: Olivia för alltid (se även biologi och geografi
samt hälsokunskap)
Jacqueline Woodson: Brun flicka drömmer (se även historia
och samhällslära, främmande språk samt matematik)

ÖVR I GA LÄ STI PS:
• Fjodor Dostojevskij: Brott och
straff
• Anders Larsson: Kalevala för lata
• Amos Oz: Hur man botar en
fanatiker (se även historia och
samhällslära)
• Salla Simukka: Röd som blod (se
även biologi och geografi)
• Maria Turtschaninoff: Maresi.
Krönikor från Röda slottet. Finns
också som LL-bok (se även historia och samhällslära samt biologi
och geografi)
• Jessica Schifauer: När hundarna
kommer (se även hälsokunskap)

Uppgifter för att behandla olika
ämnen och teman
VÄRDERI NGAR

MÄNSK LIGA R ÄTTIGH ETER

Välj två personer som är helt olika ur boken som
du har läst. Hurdan världsbild har de? Vad tror
de på? Vad är viktigt för dem? Hurdana val gör
de? På vilket eller vilka sätt påverkas berättelsen
av deras världsbild och moral? Skriv en löpande
text eller gör en tankekarta.
Arbete i grupp eller par: Välj två personer i
boken som har olika världsbild. Gör en förteckning över deras olika åsikter och sätt att tänka.
Fundera ut en viktig fråga där bokens personer har olika åsikt. Ordna en debatt i klassen där
ni föreställer de här två personerna och representerar deras tänkesätt.
Läs Kalevala och Neil Gaimans Nordiska
myter samt Rick Riordans Magnus Chase: Riddarens svärd. Jämför hur gudarna och de andra
gestalterna framställs. Vad har de gemensamt
och vad skiljer dem åt? Jämför också språk och
stil. Ni kan göra det här också inom ramen för
undervisningen i finska. Läs Kalevala på finska
och på svenska – och kanske ytterligare på något
annat språk.

Fundera på bokens innehåll utgående från FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna. I
ett hurdant samhälle lever personerna i boken?
Vilka mänskliga rättigheter har de? Har olika
personer olika rättigheter och skyldigheter? Blir
någon utsatt för kränkningar?
- Gör plakat för en demonstration, som ordnas
för att försvara de mänskliga rättigheter som
kränks i boken. Vad kräver demonstranterna
av beslutsfattarna?
- Skriv en insändare om ämnet till en tidning.
- Skriv inlägg på twitter som försvarar de här
personerna och inlägg som motarbetar dem.
Kommentera inläggen ur olika perspektiv så
att det uppstår en debatt.
- Sök fram information om kränkningar av de
mänskliga rättigheterna i det verkliga livet.
När har de skett? Vad har följderna blivit, har
situationen förändrats till exempel genom
lagändringar?
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ETIS K UT VÄR D ERING
Välj en handling som kunde vara föremål för en
etisk utvärdering i boken som du har läst. Fundera på den etik som ligger bakom handlingen.
Var handlingen avsiktlig, vad var motivet bakom
den och vilka blev följderna?
Gör fiktiva dokument som till exempel:
- ett åtal mot en person som begått en etiskt
tvivelaktig handling
- domstolsprotokoll från en session där ärendet
behandlats
- en insändare där handlingen försvaras eller
där en person anklagas för att ha begått ett
brott
- ett brev från den skyldiga till offret
- ett brev från offret till utövaren

Biologi och geografi
ÖVR I GA LÄ STI PS:

Böcker
Anneli Furmark och Monika Steinholm: Närmare kommer
vi inte (se även hälsokunskap och främmande språk)
Kari Hotakainen: Den okände Kimi Räikkönen (se även
främmande språk och matematik)
Tove Jansson: Kometen kommer. Återberättad av Jolin Slotte
Malin Klingenberg: Älgflickan (se även hälsokunskap)
Katherine Marsh: Under samma himmel (se även historia
och samhällslära samt religion och livsåskådning)
Mats Strandberg: Slutet
Julia Wickholm: Olivia för alltid (se även religion och
livsåskådning samt hälsokunskap)

• Katja Bargum och Heikki Helanterä: Myrornas hemliga liv
• Annika Luther: De hemlösas stad
• Marcus Rosenlund: Väder som
förändrade världen
• En liten boks serie om klimatförändringen (omfattar också
pedagogiskt material)
• Salla Simukka: Röd som blod (se
även religion och livsåskådning)
• Maria Turtschaninoff: Maresi.
Krönikor från Röda klostret. Finns
också som LL-bok (se även historia och samhällslära samt religion
och livsåskådning)

Uppgifter för att behandla olika
ämnen och teman
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L AN DS KAP O C H NATUR

E KO SYS TEM, LI VSMI LJ Ö

Hurdant väder är det i boken som du har läst?
Hur ser det ut i naturen och landskapet som
beskrivs? Inträffar det någon form av katastrof?
Hur påverkar det människorna och handlingen?
Hurdan stämning råder och vad får du som läsare för föraningar om hur det kommer att gå?
Var befinner sig personerna, förflyttar de sig
under handlingens gång?
Leta reda på och skriv upp ställen i boken där
du hittar de här sakerna.

I historier och fiktionens värld förändrar sig
livsmiljön på samma sätt som i verkligheten, till
exempel som en följd av klimatförändringen
eller olika naturkatastrofer. Omvälvande och
plötsliga förändringar kan också bero på krig,
sjukdomsepidemier och kanske andra faktorer –
vilka kan de vara?

ATT S KRIVA E N DYS TOPI
Bekanta dig med begreppet dystopi. Läs en dystopi, till exempel Slutet eller Kometen kommer (är
det en dystopi? Varför/varför inte?).
Skapa en egen dystopisk värld. Var placerar
du världen och i vilken tid? Vad består katastrofen av, vad händer och vilka blir följderna?
Du kan göra en bildberättelse eller en serie
om vad som har hänt mellan det att katastrofen
inträffade och nuet i berättelsen. Du kan också
skriva början på historien, om vad som hände
då, eller göra en tidslinje för ett helt händelseförlopp.
Efter det väljer du en huvudperson. Skriv en
scen där hen skildrar sin livsmiljö.

MÄN N IS KOR O C H KULTURER PÅ
JOR DK L OTET
Se på boken du läst ur geografisk synvinkel. Var
utspelar sig handlingen? Bekanta dig med orten
om den finns på riktigt. Om orten inte är angiven eller om den finns i fantasin, kan det också
vara värdefull information. Var kunde den vara?
Härled från det som står i boken, vad livnär sig
folk av, hur ser det ut (stad eller landsbygd, öde
eller befolkat?), vad gör invånarna?
Om personerna förflyttar sig, kan du pricka
in de olika platserna och orterna på en karta.

gissa dig dem, kan du bestämma själv. Kartan
kan gälla också en mindre plats, till exempel ett
rum, ett hem eller en gård.

MÄN N I SKO K ROPPE N
Skiljer sig personerna i boken från hur vanliga
människor ser ut eller fungerar? Vilka egenskaper har de och hur förklaras deras egenskaper?
Har de särskilda förmågor? Skriv upp och fundera på om de här egenskaperna är realistiska.
Du kan göra en tankekarta där du skriver in
speciella egenskaper och talanger.

LI VSS TIL
Du kan också göra en tankekarta med omständigheter som om personerna använder alkohol eller
droger, om de skadar sig själva eller andra.
Hurdana matvanor har personerna i boken,
hurdan dygnsrytm och andra vanor eller ovanor?
Rita en bild på huvudpersonen och skriv in
hens starka och svaga sidor. Skriv också in hur
hen kunde förändra sina vanor till det bättre och
hur det skulle påverka hens liv.

KARTA
Om handlingen i boken du läst äger rum på orter
som finns i verkligheten kan du pricka in händelserna på en karta. Leta reda på hänvisningar
till existerande platser och placera in orterna.
Hänvisningar behöver inte vara ortsnamn, utan
kan också vara antydningar om landskap, växter
och djur, språk.
Om boken du läst utspelar sig i en fiktiv värld
kan du leta reda på miljöskildringar. Utgående
från dem kan du rita en karta. Finns det angivet
platser som till exempel skola, hem, stadscentrum… och avstånd mellan de här ställena. Du
kan också föreställa dig avstånden utgående från
hur lång tid det tar att förflytta sig. Hur sker
förflyttningarna? Gör anteckningar om alla de
här sakerna.
Gör en kartskiss. Tänk på i vilken skala du
gör din karta när du ritar in de olika orterna och
platserna. Om det inte finns utskrivet hur långa
avstånden är, och du inte kan räkna ut dem eller
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Hälsokunskap
Böcker

ÖVR I GA LÄ STI PS:

Kwame Alexander: Crossover (se även främmande språk)
Anneli Furmark och Monika Steinholm: Närmare kommer vi inte
(se även biologi och geografi samt främmande språk)
Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle (se även främmande språk)
Kaj Korkea-aho och Ted Forsström: Zoo! #2 Hjärtattack
(se även historia och samhällslära)
Malin Klingenberg: Älgflickan (se även biologi och geografi)
Inti Chavez Perez: Respektiä. Seksikirja pojille (se även
främmande språk)
Nic Stone: Triangel
Julia Wickholm: Olivia för alltid (se även religion och
livsåskådning samt biologi och geografi)
Helena Öberg och Kristin Lidström: Kattvinden (se även
historia och samhällslära)

Uppgifter för att behandla olika
ämnen och teman

• Ulla Donner: Spleenish
• En liten boks serie om sexuella
trakasserier (omfattar även pedagogiskt material)
• Johanna Holmström: Själarnas
ö (se även historia och samhällslära), t.ex. tillsammans med
Antonia Ringboms Sinnebilder,
åtta korta animationsfilmer om
psykisk ohälsa, tillgängliga på
Arenan:
https://arenan.yle.fi/1-4216867
• David Lagercrantz: Jag är Zlatan
Ibrahimovic. Finns också som
LL-bok
• Jessica Schifauer: När hundarna
kommer (se även religion och
livsåskådning)
• Déa Solin: Spellista för sömnlösa
nätter

K ÄNS L OKARTA
Gör en förteckning över de känslor som finns i
boken. Du kan göra listan under personnamnen
eller i den ordningsföljd de kommer i boken.
Efter det gör du en känslokarta där du lägger in
olika känslor på olika ställen på kartan, under
känslorna skriver du in hur de uttrycks i berättelsen. Om du har gjort en lista enligt personerna kan du rita in dem på ett papper som är
tillräckligt stort för det här ändamålet. Markera
var på kroppen känslorna känns starkast.

K ÄNS L OMÄS S IG I NTEL L IGE NS O C H
KOMMUN IKATIO NS FÄR D IGHETER
Fäst uppmärksamheten vid hur personerna i
boken klarar av att kommunicera och reglera
sina känslor. Hur klarar de av konflikter och
problem, stress och kriser?
Välj en situation i boken där det är känslorna
som styr den person du valt att fokusera på. Vad
känner de personer som är involverade, varifrån kommer känslorna? Hur skulle det påverka handlingen om de kände annorlunda, hur
mycket påverkas personerna av sina känslor och
i vilken utsträckning påverkar det de val de gör?
Skriv om scenen, så som den skulle se ut om
en eller flera personer kände annorlunda. Du
kan skriva scenen som en dialog.
Diskutera uppgiften i grupper.
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SJÄLV K ÄN N E D OM O C H JAGBI LD
Fundera om bokens personer har god självkännedom.
• Tycker hen att hen är viktig?
• Hurdana färdigheter och talanger har hen?
• Hur klarar hen av att möta motgångar och
besvikelser?
• Litar hen på andra? Uppskattar hen andra
människor?
• Fattar hen självständiga beslut?
Vilka starka sidor har huvudpersonen i boken?
Nämn tre goda sidor och tre saker hen borde
arbeta med.
Hitta på en symbol för de starka sidorna och
rita en tankekarta där du ritar in dem och områdena där personen borde utveckla sig. Vilka saker
påverkar självkänslan och är de saker hen kan
påverka?

LIVS S TI L
Vad berättas det om personernas vardag? Hurdan
rytm och hurdana vanor har hen (mat, sömn,
hobbyn, motion)?
Gör upp ett schema för huvudpersonen utgående från uppgifterna ovan, där man ser hens
vanor: När vaknar hen, äter, motionerar, umgås
med vänner, går i skolan eller är på jobb eller
driver omkring? Avviker schemat från allmänna
rekommendationer? Hur kunde personen korrigera sina vanor, och tror du det skulle påverka
hens välmående? Skulle det påverka handlingen
i boken? Sker det förändringar i dygnsrytm och
vanor i boken?

FÖRÄL S K EL S E O C H S ÄL L S KAPAND E
Hur beskrivs förälskelse i boken? Hur träffades
paret? Hur blev de intresserade av varandra?
Hurdana förväntningar har de? Hur gick det med
känslan av förälskelse? Hur påverkas personernas beteende av att de blev förälskade? Förstod
de varandra eller uppstod det missförstånd?
Vilka råd skulle du ge förälskade, till exempel:
• tio praktiska råd till den som är förälskad

•
•
•

en väggbonad med ett tänkespråk eller råd till
den förälskade
regler för sällskapande – vad får man göra
och vad är förbjudet?
en dialog mellan två förälskade eller mellan
en som olyckligt kär och en som är ointresserad

SA MF UN D
Granska boken du har läst ur ett samfundsperspektiv. Hurdant samfund eller kollektiv finns
det i boken (familj, lag, vänkrets, skola)? Finns
det ett eller flera? Hurdana regler eller handlingsmönster finns det? I vilken utsträckning
styr kollektivet huvudpersonen?
Gör en affisch eller banderoll som uttrycker
värderingar eller önskan om en förändring.
Du kan också göra en förteckning över olika
roll- och handlingsmönster i boken och diskutera hur ett samfund eller samhälle fungerar (eller
inte fungerar) under de omständigheterna.
Ha rollspel i klassen utgående från några
roller och situationer som finns i boken. Hur kan
man lätt förändra situationerna till det bättre
eller till det sämre?
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Främmande språk
Böcker
Bara ett book. Svenska grodor i Finland.
Med förord av Alfred Backa
Anneli Furmark och Monica Steinholm:
Närmare kommer vi inte (se även
hälsokunskap samt biologi och geografi)
Kalevala (se även religion och livsåskådning
samt matematik)
Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle (se även
hälsokunskap)
Kwame Alexander: Crossover. Finns som ljudbok,
går att provlyssna gratis på Storytel. (Se även
hälsokunskap)
Karen McManus: En av oss ljuger (se även
religion och livsåskådning)
Rick Riordan: Magnus Chase: Krigarens svärd
(se även religion och livsåskådning)
Kari Hotakainen: Den okände Kimi Räikkönen
(se även biologi och geografi samt matematik)
samt Tuntematon Kimi Räikkönen
Louis Sachar: Ett hål om dagen (se även historia
och samhällslära)
Jacqueline Woodson: Brun flicka drömmer (se
även historia och samhällskunskap, religion
och livsåskådning samt matematik)

Övningar och uppgifter
Jämför originalet med den svenska översättningen. Ni kan använda er av till exempel Kari
Hotakainens Kimi Räikkönenbok som skolorna
har fått på svenska i översättning av Mårten
Westö och på finska, eller Kalevala som ingår i
de finska böcker de svenska skolorna fått i två ex.
per skola.
Översätt först ett stycke ur originalet till
svenska. Jämför sedan med översättarens version.
Ni kan också göra en jämförelse mellan de
engelskspråkiga originalet av de ungdomsböcker
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som ingår på svenska i bokpaketet (till exempel Crossover, Brun flicka drömmer, Ett hål om
dagen, En av oss ljuger eller Krigarens svärd) och
översättningen.
Ta en ungdomsklassiker som finns i flera
översättningar, till exempel någon av Jules Vernes böcker. Jämför det engelskspråkiga originalet med två-tre översättningar till svenska. Att
översätta är en fråga om att välja.
Hurdana översättningar är bra och hurdana
är misslyckade?
Det sägs att en bok ska översättas på nytt senast efter 40-50 år, som original kan ett verk leva
länge, medan en översättning föråldras på en till
två generationer. Vad beror det på?
Om ni valt att se på Kalevalaöversättningen
kan ni läsa två-tre kapitel ur Neil Gaimans bok
om Nordiska myter. På vilka sätt skiljer sig Kalevala från den nordiska mytologin och på vilka
sätt liknar gudarna och de andra gestalterna
varandra, sätten att uttrycka sig och förhålla sig
till tillvaron och andra?
Serieboken Närmare kommer vi inte av
Anneli Furmark och Monika Steinholm ingår
i de enskilda böcker skolorna har fått i svensk
översättning. Boken baserar sig på Monika Steinholms norska ungdomsroman Naermare kommer
vi ikke. Försök få tag på den norska romanen och
jämför den med seriebearbetningen till svenska.
Ni kan också se en filmatiseratisering av en
ungdomsroman på ett annat språk, utan textning. En sådan film är Holes, som baserar sig på
Ett hål om dagen, en annan är One of us is Lying
som baserar sig på En av oss ljuger. På tyska
finns filmatiseringar av böckerna Die Welle av
Todd Strasser, Freche Mädchen av Hortense Ullrich och Die Wilden Hühner av Cornelia Funke.
Gör uppgiften Jämför boken med filmatiseringen
(s. 27).
Crossover finns som ljudbok på engelska.
Lyssna på inledningen och jämför med den
svenska översättningen i boken.

Matematik
Böcker
Kari Hotakainen: Den okände Kimi Räikkönen
(se även biologi och geografi samt främmande språk)
Kalevala (se även religion och livsåskådning samt främmande
språk)
Katherine March: Under samma himmel (se även historia
och samhällslära, religion och livsåskådning samt biologi
och geografi)
Jacqueline Woodson: Brun flicka drömmer (se även historia
och samhällskunskap, religion och livsåskådning samt
främmande språk)

ÖVR I GA LÄ STI PS:
• Dan Brown: Da Vinci-koden
(Fibonaccis talföljd)

Övningar och uppgifter
POES I
Ett klassiskt grepp att kombinera lyrik och matematik är att granska versmått.
Det finska nationaleposet Kalevala är skrivet
på runometer, allitterande, fyrfotade trokéer. Läs
ett stycke ur Kalevala, på finska och på svenska. Rytmen hjälpte folk att minnas dikten, man
hade inte skriftspråk.
Hexameter är ett annat versmått, använt av
Homeros i Iliaden och Odyssén samt av Runeberg i Fänriks Ståls sägner.
Hexameter är ett sexfotat mått med fallande
rytm. Läs ett stycke ur Fänrik Ståls sägner, uppfattar ni rytmen? Mitt versraden finns en cesur,
en kort paus.
Raplyrik har en tydlig rytm. Lyssna på rap
och skriv själv. Hur skulle du översätta rap till ett
matematiskt mönster?
Haikun är av japanskt ursprung, korta dikter,
ofta naturdikter, uppdelade på tre rader med 5, 7
och 5 mora eller stavelser. Leta reda på och läs
några haikun – finns bland annat i Brun flicka
drömmer, och skriv själva.
Britten Daniel Tammet myntade begreppet π -dikt: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/475268?programid=4741
som tar fasta på π:s inneboende poesi, i och
med att talet är oändligt, men samtidigt exakt.

I en π -dikt följer ordens antal stavelser siffrorna i π, enligt följande mönster, första ordet
har tre stavelser, det andra en, tredje fyra etc.:
3. 1 4 1 5 9
26535897932
3846264
3383279
Skriv en π -dikt.

PRO SA
Hur långa sträckor kör Formulaförare? Hur långa
sträckor flyger förarna när de ska tävla? Hur
många timmar tar loppen och resorna dit? Hur
mycket bränsle går det åt (Kari Hotakainen: Den
okände Kimi Räikkönen).
Se på en karta. Pricka in Aleppo, Irak, Turkiet,
Lesbos, Bryssel, Washington och Budapest, orter
där Max och Ahmed befinner sig i Katherine
March´ roman Under samma himmel. Hur långt
är det mellan orterna? Hur lång tid tar det att
resa med flyg, tåg och buss eller ta sig till fots
mellan orterna? Hur hög är hastigheten (km/h)
med med respektive färdmedel om du sett ut
tiden med googlemaps?
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Musik

Bildkonst

Tips för hur man kan använda litteratur i musikundervisningen:
Gör soundtrack till en bok. Välj låtar som passar stämningen till olika scener i boken. Du kan
också göra ljudlandskap till boken. Banda in ljud
som passar bokens stämning och handlingen. Se
uppgifter för ljudlandskap och soundtrack s. 26
och Hörspel med skräck på s. 31.
Du kan också göra låtar som passar in i
bokens tema och personer, se uppgiften
Låttexter på s. 27.

Tips för hur ni kan använda litteratur i bildkonstundervisningen:
Se på illustrationerna i en bok. Vilken stilriktning tillhör de? Gör en egen illustration till den
bok som du har läst.
Se på bilder och text i en fritt valbar bilderbok. Vad säger texten och vad visar bilderna? Är
de samma saker, eller olika? Hurdan stämning
är det i texten och bilderna (färgval, toner, ljus,
linjer, kroppsspråk och miner). Vad händer, finns
det saker som visas men inte sägs, eller sägs men
inte visas? Var händer det mera, på bilderna eller
i texten?
Gör en egen serie, se uppgiften Gör om en
roman till en serie på s. 25.
Gör plakat och skyltar utgående från temat i
den bok du har läst.
Ta fotografier som kunde vara illustrationer
till den bok du har läst.
Gör ett collage (se uppgiften på s. 32) som
ansluter sig till bokens tema.
Illustrera boken du läst med en eller flera bilder. Förmedla stämningen i en scen eller i hela
boken. Du kan rita, pyssla, måla, göra ett collage
eller använda bildbehandlingsprogram.
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En vecka med
fenomenbaserad
undervisning
Böcker och läsning
Litteratur och läsning kan vara teman för en
vecka med fenomenbaserad undervisning.
Ni kan närma er ämnet till exempel ur följande perspektiv:

Äntligen tid för läsning!
Hela skolan läser hela veckan. Hur känns det att
läsa på alla lektioner, i alla ämnen? Inred så att
det känns trivsamt att läsa och fundera på hur
alla kan hitta lämplig läsning? Läser alla samma
bok eller väljer ni olika böcker för olika ämnen?
Vad läser lärarna? Ni kan ordna läsveckan så att
alla i skolan läser, hela personalen inklusive
kökspersonal, vaktmästare med flera. Vad läser
de?

Ta boken ut ur pärmarna!
Vi gör något konkret utgående från det vi läser
och visar resultatet för klassen eller skolan. Vi
kan dela alstren på nätet, på biblioteket eller be
att få skriva recensioner till en lokaltidning.
Vad kan man göra utgående från läsningen?
Ett skådespel, ett musikuppträdande, en video,
en miniatyrmodell, en serie eller en läsfest för
hela skolan?
Vi tar reda på vad som gjorts utgående från
boken: Skådespel, film, konstverk.
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Hur kan vi dela med oss av våra
bästa läsupplevelser?
Vi kan ge tips till våra klasskamrater, tipsa lärare
och lärare kan tipsa elever. Äldre elever kan
bokprata för yngre eller tvärtom. Vi kan läsa
högt över ålders- och stadiegränserna. Skolelever
kan besöka daghem och äldreboenden för att
läsa högt. Vi kan också ordna en flashmob – hela
skolan läser högt på ett bestämt klockslag på en
förutbestämd plats.
Vi kan också ha läsutmaningar, utmana oss
själva, våra föräldrar, lärarna i skolan eller politiker.

Lästävling för hela skolan
Vilken klass läser mest? Flest sidor eller flest
antal genrer, vem avlägger mest tid för läsning
och vem hittar på de bästa lästipsen?

Jag som läsare
Vi bekantar oss med olika litterära genrer och
olika slags böcker: fackböcker och serier, dikter,
romaner, Lättlästa böcker och e-böcker, ljudböcker och bokapplikationer. I olika ämnen kan vi
bekanta oss med litteratur från olika områden,
fackböcker och böcker på olika språk. Vi bekantar
oss med biblioteken, deras urval och klassificeringssystem.
En hurdan läsare är jag? Vad tycker jag om att
läsa, vad läser jag inte så gärna? Och vilken sorts
litteratur känner jag ännu inte till? Vi kan skapa
en läsarprofil, föra läsdagbok och göra tankekartor över lässtämningar. Jämför läsupplevelser
med andra. Ta reda på minst två nya sorters
böcker och läs dem.

TIPS!
DU KAN GÖRA
BOKPÄRMAR AV EN
GAMMAL KONFEKTASK

Hur böcker blir till
Vi bekantar oss med hur en bok blir till. Vi
bjuder in en författare på besök till skolan som
berättar om hur hens böcker kom till. Vi kan
bjuda in en förlagsredaktör som berättar om hur
man arbetar på ett förlag. Vi sätter oss in i hur
illustratörer arbetar och hur böcker trycks.
Vi fördjupar oss i hur böckerna marknadsförs.
Vad händer det på bokmässorna? Vem gör reklamtexter för böcker. På hurdana platser uppträder författare? Vem väljer vilka böcker man säljer
i bokhandlar och på vilka grunder väljs böckerna
ut?
Vi gör en egen bok, gör en marknadsföringsplan och håller ett lanseringstillfälle.
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