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Gratis material till läraren
Böckerna om Sara och Anna
Författare: Catrin Ankh

Vilka handlar böckerna om?
Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i
samma klass. Tjejerna har varit kompisar i flera år och stöttar varandra i vått och torrt. I klassen går
även Kevin som Sara är kär i och Leo som Anna är kär i. Men det är inte så enkelt att vara kär. Mellan
tjejerna och killarna uppstår det problem. För hur ska man vara mot någon man tycker om, och vilket
ansvar ska man ta när något oväntat händer?

Vad tas upp i böckerna?
Böckerna handlar om hur det är att vara ung och hur svårt detta kan vara ibland. Anna ställs inför
många vägval i sin tillvaro. Hur ska man vara för att passa in? Vad måste man ställa upp på för att vara
poppis och accepterad? Hur långt måste man gå för att killen man gillar ska gilla en tillbaka? Böckerna
handlar även om vänskap och svek. Många elever kommer säkert känna igen sig och kan därmed börja
reflektera och koppla böckernas teman till sin egen tillvaro. Detta leder till att man kan diskutera vidare
tillsammans med eleverna, och på så sätt fördjupas deras läsförståelse.

Vem passar böckerna för?
Böckerna vänder sig kanske framför allt till tjejer i åldrarna 13–16 år, med lässvårigheter. Eftersom
ämnena i böckerna engagerar och lockar till läsning kan detta säkert bidra till att man vågar ge sig i kast
med texten även om man har det svårt med läsningen.
Texten i boken innehåller korta meningar och det förekommer även korta dialoger. Typsnittet är relativt
stort.

Arbetsmaterial till boken
Vill du ha tips och idéer på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina elever så finns det ett
arbetsmaterial till boken.
Materialet bygger på

•	Diskussionsfrågor som leder till reflektion och fördjupad läsförståelse. Här är det bra om du som
lärare leder diskussionen.

•	Valfria uppgifter som knyter an till boken. Dessa uppgifter kan den enskilda eleven arbeta med
självständigt eller tillsammans med en kamrat.
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