
Frågor	  
Bänkad	  av	  Helena	  Karlsson	  
	  
Frågor	  att	  fundera	  på,	  eller	  diskutera	  i	  grupp.	  Bänkad	  är	  en	  bra	  bok	  för	  boksamtal.	  
	  
Före	  läsningen	  
	  
Omslaget	  
Innan	  du	  börjar	  läsa	  boken	  –	  titta	  på	  omslaget.	  Slå	  upp	  hela	  boken	  (försiktigt)	  så	  att	  du	  
ser	  baksidan	  också.	  	  
	  
Hur	  känner	  sig	  pojken	  som	  sitter	  på	  bänken	  (på	  bilden	  med	  röd	  bakgrund)?	  
Vad	  betyder	  det	  att	  vara	  ”bänkad”?	  	  
	  
Vad	  tänker	  pojken	  som	  tittar	  på	  de	  andra	  som	  spelar	  fotboll	  (på	  bilden	  med	  vit	  
bakgrund)?	  
	  
Om	  du	  tänker	  på	  de	  två	  omslagsbilderna	  som	  scener	  i	  en	  film,	  vad	  har	  hänt	  först?	  
Vem	  tror	  du	  är	  huvudpersonen	  i	  boken?	  
Vad	  tror	  du	  att	  boken	  kommer	  att	  handla	  om?	  	  
	  
Efter	  att	  ha	  läst	  boken	  	  
	  
Var	  boken	  som	  du	  trodde?	  	  
Var	  det	  något	  som	  var	  konstigt?	  
Något	  som	  du	  tyckte	  var	  särskilt	  bra,	  eller	  inte	  så	  bra?	  Varför?	  
	  
Vad	  tror	  du	  att	  jag-‐personen,	  alltså	  pojken	  som	  berättar	  historien,	  heter?	  	  
Hur	  gammal	  är	  han?	  	  
Vad	  gör	  han	  mer	  än	  spelar	  fotboll?	  	  
Fantisera	  om	  honom:	  vilken	  sorts	  kläder	  har	  han	  helst	  på	  sig?	  Vilken	  mat	  gillar	  han?	  Var	  
bor	  han?	  (bokens	  bilder	  kan	  ge	  dig	  lite	  idéer)	  Har	  han	  någon	  tjej?	  Spelar	  han	  dataspel?	  
Ja,	  vem	  är	  han?	  Hitta	  på!	  	  
	  
Spelar	  du	  fotboll?	  Eller	  håller	  på	  med	  någon	  annan	  sport?	  
Har	  du	  någon	  gång	  känt	  som	  pojken	  i	  Bänkad?	  Att	  det	  går	  jätte-‐dåligt,	  att	  du	  inte	  vill	  
hålla	  på	  längre?	  Vad	  har	  det	  berott	  på?	  Hur	  gjorde	  du	  då?	  
	  
Kan	  man	  bli	  så	  arga	  på	  varandra	  för	  att	  en	  lagkamrat	  spelar	  dåligt?	  Finns	  det	  något	  
annat	  man	  kan	  göra	  istället?	  
	  



Har	  det	  hänt	  att	  dina	  kompisar	  plötsligt	  slutat	  höra	  av	  sig,	  som	  Jim	  och	  Ali?	  Eller	  har	  
skickat	  otrevliga	  SMS	  eller	  lagt	  in	  något	  på	  internet?	  Vad	  gjorde	  du	  då?	  Berättade	  du	  för	  
dina	  föräldrar	  eller	  din	  lärare?	  Vad	  hände	  då?	  	  
	  
Slutet	  i	  boken	  är	  vad	  man	  kallar	  öppet,	  det	  betyder	  att	  vi	  inte	  får	  veta	  hur	  det	  går	  sen.	  	  
Hur	  tror	  du	  att	  pojken	  gör,	  kommer	  han	  att	  fortsätta	  spela	  fotboll?	  Eller	  inte?	  	  
Varför/varför	  inte?	  	  
	  
Skriv	  själv	  ett	  kapitel	  till	  som	  visar	  vad	  pojken	  gör!	  
	  
	  
	  
	  


