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Boken handlar om:
Benny går i femman. Det bästa han vet, är att spela fotboll. Han drömmer om att bli fotbollsproffs.
Tyvärr har Benny svårt med vissa ämnen i skolan. Han har svårt för att läsa och skriva. Nu måste han ta
en paus i sin fotbollsträning. Han ska träna att läsa och skriva, med läraren Olof, i stället. Benny är inte
glad för detta. Det känns extra svårt, när hans bästa kompis börjar umgås mer med Carl. Benny känner
sig utanför.

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter, från olika medier, samt för att urskilja texters budskap,
både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4-6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 4-6)

•

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
(BD åk 4-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
•

Formulera sig, och kommunicera, i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur, och andra texter, för olika syften.

•

Kommunicera med bilder, för att uttrycka budskap.

Lgrs 11 – Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•

Lässtrategier för att avkoda, och förstå, texter. (SV åk 1-6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 1-6)

•

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BD åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
•

Läsa, förstå och reflektera över, olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

•

Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.
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Boksamtal
Låt eleverna reflektera enskilt, eller i grupp, kring följande frågor. Avsluta med diskussion i helklass.
•

Vad tycker du om boken?

•

Är det något speciellt du tycker om, i boken?

•

Är det något speciellt du inte tycker om, i boken?

•

Känner du igen dig, i något, i boken?

•

Saknar du något i boken?

•

Om du skulle beskriva boken för någon, som inte har läst den, vad skulle du då berätta?

•

Om det kommer en bok till, i denna serie, vad skulle den då handla om, tror du/tycker du?

Ordsamlaren
Uppmana eleverna att samla ord, som de finner svåra, under tiden de läser. Be eleverna att skriva upp
orden, som de behöver hjälp med. Orden de har samlat, kan förklaras med hjälp av en klasskompis, en
ordlista eller datorn.

Ord att förklara: 			

Förklaring:

______________			______________
______________			______________

Ord att förklara
zappar			suveräna		företagare
stycke			skärmen		dyslektisk
display			ikoner			examen
vördnad		dramatisk		sektion
dryper			ninja			arena
ravin			åskådare		premiären

W W W. N Y PON F O RL A G .S E

BENNY PÅ BÄNKEN
LIVA SKOGEMANN

Elevmaterial
Lärarmaterial

SIDAN 3

Återberättande - En viktig dag i mitt liv
Benny fick i uppgift, att skriva om en viktig dag i sitt liv. I denna övning, ska eleverna få träna på att
återge en viktig dag i sina liv.
Börja med att diskutera, i klassen, kring vad som kan ha varit viktigt i deras liv. Ge förslag på upplägg
såsom:

•

När jag började skolan…

•

När jag åkte till…

•

När jag träffade…

•

När min … hälsade på…

Eleverna kan använda mallen för att fylla i stödord, eller korta meningar. När de har fyllt i sin mall,
utgår de från den, när de sedan skriver sin text.
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Mall för en återberättande text
Rubrik:

Orientering (När, vem, var, varför…?)

Händelse 1

Händelse 2

Händelse 3

Slutkommentar (Knyt ihop säcken.)

W W W. N Y PON F O RL A G .S E

BENNY PÅ BÄNKEN
LIVA SKOGEMANN

Elevmaterial
Lärarmaterial

SIDAN 5

Serier
Benny är intresserad av serietidningar, och han är duktig på att teckna. I denna övning, ska eleverna lära
sig mer om hur man gör serier. Börja med att låta eleverna bläddra i, läsa och studera olika serietidningar. Utifrån detta kan ni sedan sammanfatta, vad som utmärker en serietidning.
De viktigaste i en serie är att få fram ”talande bilder”. Några bra saker att tänka på är:
•

Kroppen som uttryck

•

Rörelsemarkeringar

•

Kraftmarkeringar

•

Ljudmarkeringar

•

Olika sorters bubblor

Låt eleverna träna på att göra sina egna serier. Börja med några få rutor.
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Det är något vi måste prata om
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vem gjorde målen?
(Carl gjorde målen.)
2. Vad läser Lasse?
(Han läser en tidning om fotboll.)
3. Vilket lag ska Real Madrid möta?
(Real Madrid ska möta Atletico.)
4. Benny är ett smeknamn. Vad heter han egentligen?
(Han heter Benjamin.)
5. Vad har Benny svårt för, i skolan?
(Han har svårt för att läsa och att skriva.)
6. Vem är Naruto?
(En seriefigur i en tidning.)
7. Varför måste Benny läsa mer?
(Han måste kunna läsa och skriva.)
8. När ska uppsatsen lämnas in?
(Uppsatsen ska lämnas in på måndag.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9. Varför säger tränaren ”vårdat språk”?
(Carl säger att ”vi spöade skiten ur dem”.)
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10. Vem är Ronaldo?
(Han är en fotbollsspelare i Real Madrid.)
11. Vad krävs för att komma med på fotbollslägret?
(Man ska vara i form, och platsa i förstalaget.)
12. Varför vill inte Benny prata, och skratta, vid middagsbordet?
(Han vill visa att han är sur.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
13. Benny tycker inte att det är viktigt, att kunna läsa och skriva bra. Varför tycker han inte det, tror
du?
(Eget svar)
14. Bennys mamma säger, att man inte klarar sig i samhället om man inte kan läsa. Vad tror du?
(Eget svar)

Kan du inte stava alls?
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
15. Vad kan det kallas, när man har svårt för att läsa och skriva?
(Man är ordblind, eller dyslektisk.)
16. Mamma sitter med en tidning framför sig. Vad gör hon?
(Hon löser korsord.)
17. Var gömmer Lasse sig, när mamma kommer?
(Han gömmer sig bakom dörren.)
18. Vad gör pappa, när han kommer hem?
(Han duschar.)
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19. Vad har Lukas spelat, en massa timmar?
(Han har spelat volley.)
20. Lukas ger Benny en sak. Vad?
(Han ger honom en ny Naruto-tidning.)
21. Varför fick inte Lukas spela volley, på sex veckor?
(Han hade stukat armen.)
22. Vem är Cecilia?
(Det är en tjej som Lukas har träffat.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
23. Varför väljer Lasse att stava lite fel, i Bennys uppsats?
(Ingen ska tro, att Benny plötsligt stavar helt rätt.)
24. Benny vill inte att mamma kommer in i rummet, med smörgåsarna. Varför?
(Lasse gömmer sig i rummet.)
25. Varför tycker Lucas, att Benny ska läsa Naruto-tidningen själv?
(Benny behöver träna på att läsa.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
26. Tycker du att det är rätt, att Lasse hjälper Benny med uppsatsen?
(Eget svar)
27. Är det okej, att luras ibland?
(Eget svar)

W W W. N Y PON F O RL A G .S E

BENNY PÅ BÄNKEN
LIVA SKOGEMANN

Elevmaterial facit
Elevmaterial

SIDAN 9

Regel nummer 1: Inte gråta inför tränaren
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
28. Vem är Olof?
(Olof är läraren, som ska hjälpa Benny att stava.)
29. Vart cyklar Benny, efter lektionen?
(Han cyklar till fotbollsplanen.)
30. Vem är det som ropar på Benny?
(Mikael ropar på Benny.)
31. När, väljer de ut vilka som ska vara med i förstalaget?
(De väljer förstalaget om en månad.)
32. Regel nummer ett, vilken är det?
(Inte gråta inför tränaren.)
33. Vad drömmer Benny om att bli?
(Han drömmer om att bli fotbollsproffs.)
34. Var vill Benny bo?
(Han vill bo på en öde ö.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
35. Vem är Mikael?
(Det är Bennys fotbollstränare.)
36. Benny känner något tjockt i halsen. Vad betyder det?
(Han är ledsen, och det känns som att han ska gråta.)
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Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
37. Vad drömmer du om att bli?
(Eget svar)
38. Var skulle du vilja bo?
(Eget svar)

Är du dum, eller?
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
39. Lasse har med sig något till skolan. Vad?
(Han har med sig choklad och inbjudningar till kalas.)
40. Vad har Carl med sig till skolan?
(Han har en iPhone, en iPod och en bärbar dator.)
41. Crazy face. Vad är det?
(Det är en app.)
42. Vad ritar Benny, när han kommer hem?
(Han ritar en ninja.)
43. Pappa har en överraskning till Benny. Vad?
(Pappa har biljetter till matchen, mellan FC Köpenhamn – Halmstad.)
44. Vem, vill Benny ta med sig på matchen?
(Han vill ta med sig Lasse.)
45. Vad vill Benny kunna läsa?
(Han vill kunna läsa appar.)
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46. Vilken slags mobil har Olof?
(Han har en ny vit iPhone.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
47. Vad har Lasse fått i present?
(Han har fått en ny cykelhjälm och en smartphone.)
48. Varför säger Benny, att han inte vill ha någon mobil?
(Han har svårt för att läsa, och skriva, på den.)
49. Benny tycker att det känns bättre hos Olof denna gång. Varför?
(De tränar saker, som intresserar honom.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
50. Vilka appar tycker du är bra?
(Eget svar)
51. Vad läser du helst?
(Eget svar)

En annan viktig dag
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
52. Vem har mamma pratat med?
(Hon har pratat med Bennys klassföreståndare, Maria.)
53. Vad skulle Lukas valt att skriva om?
(Han skulle skriva om dagen, då han började spela volley.)
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54. Vad hände den dagen, då Benny träffade Lasse, för första gången?
(Lasse satte fast ett tuggummi på Bennys bord.)
55. Lasse får en boll i present. Varför är bollen speciell?
(Ronaldos autograf finns på bollen.)
56. Carl frågar Lasse, om han vill gå på matchen. Varför?
(Carls syster blev sjuk, och de har en biljett över.)
57. Vem blåser i visselpipan?
(Det är Lasses pappa.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
58. Varför måste Benny skriva om uppsatsen?
(Han har fuskat.)
59. Vad skulle den bästa presenten vara?
(Den bästa presenten skulle vara biljetterna till matchen, som Lasse skulle få.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
60. Hur tror du att Benny känner sig, när han får reda på att Lasse redan har en biljett till matchen?
(Eget svar)
61. Benny går hem tidigt, från kalaset. Varför?
(Eget svar)
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Försök att läsa själv!
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
62. Vem får följa med Benny på matchen?
(Lukas får följa med.)
63. Ungefär hur många kommer det att vara, i publiken?
(Det kommer att vara ungefär 30.000 i publiken.)
64. Vem ska Lukas träffa?
(Han ska träffa Cecilia.)
65. Varför smäller Benny igen sin dörr?
(Han är arg.)
66. Benny fantiserar om att bli någon annan. Vad vill han bli?
(Han fantiserar om att bli ninja i Japan.)
67. Vad ska han lära sig på ninjaskolan?
(Han ska få svart bälte, och lära sig att slåss med svärd.)
68. Efter maten går Benny ut. Vart cyklar han först?
(Han cyklar till gatan där Lasse bor.)
69. Vad ska Benny kalla historien, som han har gjort?
(Den ska heta ”Dagen när jag flög långt bort.”.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
70. Varför blir Lucas irriterad på Benny?
(Han är stressad.)
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71. Lucas fryser, när han cyklar hem från fotbollsplanen. Varför?
(Det har blivit kallt, och han har bara en fuktig t-shirt på sig.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
72. Benny får ont i magen, när han tänker på Lasse och Carl. Varför?
(Eget svar)
73. Varför gör Lucas sig fin, när han ska träffa Cecilia?
(Eget svar)

Grand Canyon, lägg av
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
74. Var sitter Benny, och Lukas, på matchen?
(De sitter på rad 8, på A-sektionen.)
75. Grand Canyon. Vad är det?
(Det är världens största ravin.)
76. Vilka färger har Halmstads BK?
(De är vitt, blått och svart.)
77. Vad är ställningen i halvtid?
(I halvtid står det 1-1.)
78. Vem får ett gult kort?
(En anfallare i FCK, får gult kort.)
79. Vad handlar Benny, och Lukas, i halvtid?
(De handlar korv och läsk.)
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80. Hur slutar matchen?
(FCK vinner med 2-1.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
81. Hur känner Benny sig, när de kommer in på arenan?
(Han känner sig jättelycklig.)
82. Varför, vill inte Benny komma och grilla hos Carl?
(Han känner sig utanför, nu när Carl och Lasse har blivit kompisar.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
83. Har du varit på någon stor arena någon gång? Berätta.
(Eget svar)

Så vad gör du?
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
84. Vad tycker Lukas, om Bennys uppsats?
(Han tycker att uppsatsen är häftig.)
85. Vad gör killarna på rasten?
(De spelar fotboll.)
86. Varför frågar Carl, om Benny har något planerat på lördag?
(Carl vill, att Benny ska följa med på premiären av den nya James Bondfilmen.)
87. Vad är det för väder på tisdagen?
(Det är regnigt.)
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
88. Vad menar Benny med att han inte kan köpas?
(Han tycker att Carl försöker köpa sina kompisar.)
89. Vilka råd, ger Olof till Benny?
(Han ska göra något oväntat, och gå till motanfall.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
90. Har du varit på bio någon gång? Vad såg du?
(Eget svar)
91. Hur, tror du, att Benny känner sig, när Carl har ropat ”-Idiot!”?
(Eget svar)
92. Varför går inte Benny, tillbaka till skolan, den dagen?
(Eget svar)

Jo, jag tänkte…
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
93. Maria ger Benny några komplimanger. Vilka då?
(Hon säger att han har fantasi och är påhittig.)
94. Varför tycker pappa att de ska skåla?
(Benny har klarat sin uppsats.)
95. Vilka har Benny bjudit hem på lördag?
(Han har bjudit Lasse, Jonas och Carl.)
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
96. Vad är annorlunda med Carl, tycker Benny?
(Carl är inte så tuff som vanligt. Han tar inte så mycket plats.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
97. Varför ändrar Carl sig, om att gå på premiären av James Bond – filmen? Vad tror du?
(Eget svar)
98. Blir Benny och Carl vänner? Vad tror du?
(Eget svar)
99. Hur, tror du, att det kommer att gå för Benny, i framtiden?
(Eget svar)
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