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Läsnyckel	  
Kim	  &	  Lina	  flyger	  iväg	  
av	  Torsten	  Bengtsson	  
	  
Hegas	  arbetsmaterial	  heter	  nu	  Läsnycklar	  –	  med	  lite	  mer	  fokus	  på	  samtal	  och	  
bearbetning.	  Vi	  vill	  att	  böckerna	  ska	  räcka	  länge	  och	  att	  läsaren	  ska	  aktiveras	  på	  olika	  
sätt	  och	  på	  olika	  plan.	  Ibland	  fokuserar	  Läsnyckeln	  mest	  på	  innehållet,	  ibland	  mer	  på	  
genren	  eller	  formen,	  det	  beror	  på	  vilken	  titel	  det	  gäller.	  
	  
Läsnyckeln	  är	  tänkt	  både	  som	  en	  hjälp	  för	  enskild	  läsning	  och	  som	  grund	  för	  boksamtal	  
eller	  annan	  bearbetning.	  Välj	  ut	  uppgifter/frågeställningar	  som	  passar	  eleven/klassen.	  
Du	  och	  din	  klass	  har	  säkert	  många	  fler	  idéer	  till	  hur	  man	  kan	  arbeta	  vidare	  efter	  
läsningen!	  
	  	  
	  
	  
Före	  läsningen	  
Innan	  du	  öppnar	  boken,	  titta	  på	  omslaget:	  var	  är	  Kim	  och	  Lina?	  Vad	  gör	  de?	  	  
	  
Vem	  är	  det	  som	  står	  till	  höger	  om	  Kim	  och	  Lina	  och	  vad	  gör	  han/hon?	  
	  
Vad	  tror	  du	  boken	  kommer	  att	  handla	  om?	  Vad	  kommer	  att	  hända?	  
	  
Innan	  du	  läser	  boken,	  ta	  fram	  papper	  och	  penna!	  	  
	  
Under	  läsningen	  
Om	  du	  träffar	  på	  ett	  ord	  som	  är	  svårt	  att	  läsa	  eller	  förstå	  –	  skriv	  ner	  det	  på	  ditt	  block.	  
Skriv	  också	  numret	  på	  sidan	  i	  boken	  där	  det	  stod.	  Då	  får	  du	  en	  egen	  ord-‐lista	  och	  kan	  slå	  
upp	  eller	  fråga	  din	  lärare	  hur	  ordet	  ska	  uttalas	  eller	  vad	  det	  betyder.	  	  
	  
Efter	  läsningen	  
Att	  boksamtala	  om/diskutera	  i	  grupp	  eller	  fundera	  över	  på	  egen	  hand.	  Ibland	  finns	  
svaret	  i	  texten,	  andra	  frågor	  kan	  ha	  olika	  svar	  beroende	  på	  hur	  du	  tycker	  eller	  tolkar	  
berättelsen.	  
	  
Vilka	  tre	  saker	  gör	  att	  Kim	  och	  Lina	  nästan	  inte	  kommer	  iväg	  på	  semestern?	  
	  
Varför	  glömmer	  man	  så	  ofta	  något	  just	  när	  man	  ska	  iväg?	  
	  
Vem	  är	  det	  som	  fixar	  så	  att	  familjen	  ändå	  hinner	  med	  planet?	  	  
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Har	  du	  flugit	  någon	  gång?	  Vart	  då?	  Hur	  var	  det?	  	  
	  
Har	  du	  ett	  eget	  pass?	  Varför	  har	  man	  pass?	  Hur	  får	  man	  ett	  pass?	  Vad	  står	  det	  i	  det?	  
	  
	  
Arbeta	  vidare	  
Gör	  ett	  eget	  fantasi-‐rese-‐pass!	  Det	  kan	  vara	  stort	  eller	  litet.	  Titta	  på	  riktiga	  pass	  vad	  som	  
behöver	  vara	  med,	  men	  hitta	  på	  vilken	  form	  som	  helst	  –	  kan	  det	  vara	  runt	  t	  ex?	  	  
	  
1.	  Gör	  ett	  självporträtt	  (=	  en	  bild	  på	  dig	  själv!)	  –	  måla/fotografera/rita/gör	  collage.	  
Klistra	  in	  i	  ditt	  pass.	  
	  
2.	  Vad	  ska	  vara	  med	  i	  passet?	  Skriv	  in	  alla	  uppgifter,	  din	  längd,	  ögonfärg	  osv.	  Eller	  gissa	  
hur	  du	  kommer	  att	  se	  ut	  som	  vuxen	  –	  hur	  lång	  är	  du	  då?	  Glasögon?	  Hårfärg?	  
	  
3.	  Fantisera	  ihop	  några	  dröm-‐resor	  och	  gör	  ”stämplar”	  i	  ditt	  pass	  därifrån	  =	  gör	  små	  
bilder/symboler	  av	  den	  plats	  du	  besökt.	  
	  
	  
Skriv	  en	  berättelse	  om	  hur	  resan	  till	  någon	  av	  de	  platserna	  startade	  –	  hitta	  på	  något	  
krångel	  som	  gör	  att	  du	  nästan	  inte	  kom	  med	  raketen	  till	  månen,	  eller	  vart	  du	  nu	  tänkte	  
dig	  att	  resa.	  Vad	  reser	  du	  med	  för	  slags	  fordon?	  Hur	  lång	  tid	  tar	  det?	  Har	  du	  någon	  mat	  
med	  på	  resan?	  Någon	  särskild	  utrustning?	  Är	  det	  en	  farlig	  plats	  du	  kommer	  till?	  
	  
Måla/rita/collage-‐skapa	  en	  bild	  som	  visar	  hur	  utsikten	  från	  ditt	  fönster	  ser	  ut	  när	  du	  ska	  
till	  att	  landa	  på/kommer	  fram	  till	  din	  dröm-‐plats.	  
	  
	  

Mycket	  läsnöje!	  


