Läsnyckel
Kim & Lina under jorden
av Torsten Bengtsson
illustrerad av Jimmy Wallin
Innan du börjar läsa
Titta på omslaget. Berätta gärna för någon annan vad du ser.
Vilka ledtrådar ger omslaget till vad boken kommer att handla om? Hjälper bokens titel dig
att gissa vad som kommer att hända?
Hur verkar personerna på omslaget känna sig?
Jämför gärna ”gissningar” med en kompis.
Att fundera vidare kring: Har du läst någon annan bok av samme författare? Har du läst någon
annan Kim och Lina-bok? Vad vet du i så fall redan om Kim och Lina? Hur skulle du
beskriva att de är?

Medan du läser
Läs första sidan - verkar dina gissningar om bokens handling att stämma?
Sidan 9
Varför måste alla i gruppen ha hjälm?
Sidan 10-13
Varför räknar guiden hur många de är?
Hur tror du själv att gruvfrun som Anna berättar om ser ut? Gör en teckning eller docka!
Vad ser Kim och Lina i gruvan?
Sidan 14-17
Varför tror du Lina gör saker som pappa blir irriterad på?
Varför tror du Anna säger till Lina att hon kan bli bergtagen? (I boken förklaras det vad som
menas med att bli bergtagen)
Du har nu läst halva boken ungefär. Vad tror du kommer att hända härnäst?
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Sidan 18-19
Vem tror du det känns värst för just nu? Kim eller Lina?
Vad tror du hänt Lina?
Sidan 20-21
Hur känner sig Kim nu? Hur vet du det?
Sidan 22
Har du själv blivit väldigt skrämd någon gång? Berätta för en kompis eller skriv en berättelse
om det!
Sidan 22-23
Vi har tidigare fått veta att det är miltals med gångar i gruvan. Ändå verkar Lina på något sätt
kunnat ta sig ut – hur tror du hon lyckades med det?
Sidan 24-25
Nu vet du hur Lina tog sig ut! Kunde du gissa hur hon lyckades?

Efter läsningen
Naturväsen
Förr var det vanligt att folk trodde på så kallade naturväsen. Känner du till några andra sådana
varelser som levde i skog, i vatten, på ängar eller liknande platser förr? På vad sätt kunde de
hjälpa eller vara farliga för människor? Använd gärna böcker eller internet för att ta reda på
mer.
Fladdermöss
Både förr och nu har många människor varit rädda för fladdermöss. Tycker du de ser läskiga
ut eller finns det något annat djur som du är tycker är otäckt? Fladdermöss är spännande djur
– numera fridlysta - som du kan leta intressanta fakta om, ifall du vill veta mer. När Kim blir
rädd för fladdermöss berättar pappa att de bor nere i gruvan. Faktiskt finns det lite ont om
boplatser för fladdermöss. Vill du hjälpa dem så kan du bygga en fladdermusholk de kan
flytta in i: http://www.svt.se/gomorron-sverige/article2171780.svt/binary/holk.pdf
Gruvor
Var finns närmaste gruva där du bor? Används den fortfarande? Till vad används/användes
den? Var eller är det många som jobbade/jobbar där? Får man besöka den? Skulle du kunna
tänka dig att jobba i en gruva?
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Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med 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, språket eller formen, det beror
på vilken titel det gäller.
Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med yngre
barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan användas
individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under läsningens
gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget facit i den här
Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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