Läsnyckel
Kim och Lina sitter fast
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Torsten Bengtsson har skrivit en rad lättlästa böcker om syskonen Kim och Lina som är
både roliga och spännande. De behöver inte läsas i en viss ordning utan kan läsas helt
fristående.

Innan du läser
Titta på omslaget och läs titeln. Vilken slags bok verkar det vara? Var är Kim och Lina? Var
sitter de fast? Tycker du de verkar oroliga? Vilken årstid är det?
Läs baksidestexten. Vem av Kim och Lina verkar mest orolig tycker du? Lina tycker att de
får ”hitta på något” – vad kan de göra? Har du några förslag?

Medan du läser
S 9-10
Har du handlat mat själv någon gång? Betalade du med kontanter eller kort?
Hur fungerar ett betalkort?
S 11-14
Farfar skickar flera sms om varor han behöver utöver kaffet som de redan lovat handla.
Tror du farfar ska ha de andra varorna till något särskilt?
S 15-17
Hur hade du reagerat om hissen fastnat? Hade du varit mest som Lina eller mest som Kim?
Författaren skriver att Kim ”får en klump av oro i magen” – tycker du den beskrivningen
stämmer bra med hur det känns när man blir orolig? Hur skulle du vilja beskriva det? Var i
kroppen känns oro tycker du?
Alla blir ibland rädda och oroliga, men av olika anledningar – kan du ge exempel på olika
saker som är vanliga att man är rädd för?
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S 18--21
Varför börjar Kim skrika och sparka?
Hur tror du det känns när de hör högtalarrösten? Vem är det som svarar när man trycker
på en nödknapp i en hiss?
S 22- 24
Hur länge tror du Kim och Lina är fast i hissen?
Varför skrattar Lina åt Kim? Varför säger han att han bara skojade?
S 25-27
Vad tror du de bakar för sorts kaka?
Vad tror du var viktigast för farfar: sällskapet eller varorna?

Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken?
När var det mest spännande i boken?
Vad tyckte du bäst om i boken? Är där något du inte tyckte om eller undrar över?
Vad kunde du känna igen dig i?
*
Vad hände sen? Gör en ny berättelse där du tänker dig att Kim och Lina nu ska gå hem från
farfar! Vad händer då? Tar de hissen? Vad har vi fått veta om vädret? Vilken tid kan de
tänkas gå hem?
*
Dramatisera scenen i hissen. Börja från stället där Kim och Lina går in i hissen och fortsätt
till att Kim skriker ”Vi överlevde”. Byt också roller med varandra så att ni får prova gestalta
både Kim och Lina och högtalar-rösten.
*
Ordna en fika! Vad vill du baka? Och vem vill du baka och fika med? Leta upp ett recept och
kolla vilka ingredienser som behövs ordnas. Bestäm en tid tillsammans och gå hem till
personen och fixa fikan ihop. Stäm av med en vuxen.
*
Skriv en sann eller påhittad berättelse om en gång du blev riktigt rädd. Använd dina sinnen
när du skriver! Dofter, ljud, smaker och så vidare. Känns det svårt så prova använd tipsen
nedan:
*Börja med att presentera vem du är.
*Var hände det någonstans / var det fler än du som var där?
*Vad hände precis innan?
*När det otäcka händer så försök beskriva precis hur du kände dig.
*Vad hände sedan / hur löstes det ?
*Avsluta, kanske till exempel om vad du tänker nu om det som hände.
*Gör bilder till din berättelse.
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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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