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Läsnyckel	  
Kim	  &	  Lina	  hoppar	  högt	  
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	  eller	  
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?	  Vad	  tror	  du	  
Kim	  tänker,	  och	  vad	  tror	  du	  Lina	  tänker,	  precis	  där	  på	  bilden?	  Hur	  känner	  de	  sig?	  	  
	  
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	  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:	  
	  
Alla	  är	  rädda	  för	  något.	  Det	  kan	  vara	  olika	  saker.	  Att	  vara	  rädd	  för	  höga	  höjder	  är	  ganska	  
vanligt.	  Eller	  mörka,	  trånga	  platser	  som	  grottor.	  Eller	  att	  åka	  hiss!	  Vad	  är	  du	  rädd	  för?	  	  
	  
Kan	  man	  göra	  något	  för	  att	  vara	  mindre	  rädd	  och	  kanske	  klara	  av	  det	  som	  känns	  läskigt?	  	  
	  
Är	  det	  viktigt/bra	  att	  försöka	  göra	  saker	  även	  om	  man	  är	  rädd?	  
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Har	  du	  hoppat	  från	  högsta	  tornet	  i	  badhuset?	  Skulle	  du	  vilja?	  
	  
Om	  du	  hade	  varit	  Kim	  när	  den	  stora	  killen	  kommer,	  hur	  skulle	  du	  ha	  gjort?	  Hoppat	  eller	  
gått	  ner?	  
	  
Varför	  skäms	  Kim	  för	  att	  inte	  hoppa?	  	  
	  
Skulle	  han	  ha	  tyckt	  det	  var	  lika	  jobbigt	  om	  inte	  Lina	  hade	  varit	  med?	  Eller	  
klasskompisarna	  kommit	  in?	  
	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  Kim	  hoppar	  i	  alla	  fall?	  
	  
Hur	  känner	  han	  sig	  då?	  	  
	  
	  
	  

Mycket	  läsnöje!	  
	  
	  
	  
	  


