Funky går vidare
Elevmaterial

Line Kyed Knudsen

Lärarmaterial

SIDAN 1

Boken handlar om:
Yrsa har det svårt hemma. Hennes mamma dricker, och Yrsa får klara sig själv. Yrsa spelar trummor i
bandet Funky. Funky är det viktigaste i hennes liv. Det är hennes familj. Nu får bandet chansen att vara
med i uttagningen till teveprogrammet Talang. Hur ska det gå?

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)

•

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras
med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SV åk 1-6)

•

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

Eleverna tränar följande förmågor:
•

Tala, och samtala, i olika sammanhang.

•

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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Innan ni börjar läsa – förutspå

Spågumman ser in i framtiden, och försöker förutspå vad en text handlar om.
Diskutera först titeln. Vad tror ni att boken handlar om?
Låt eleverna diskutera i mindre grupper, eller i par.
Titta på framsidan och diskutera bilden. Ger bilden några ledtrådar till vad boken handlar om?
Sammanfatta tillsammans, och skriv upp på tavlan.
Ord att förklara:
replokal		
repa
strängar
uttagning
makrill
trumsolo
sneglar
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Diskussionsfrågor
Boken lyfter viktiga ämnen, som kan leda till bra diskussioner i klassen. Utgå från dessa frågor:
•

Hur mår Yrsa?

•

Hur har Yrsa det hemma?

•

Hur mår Yrsas mamma?

•

Vad har mamman för problem?

•

Kan mamman ta hand om Yrsa?

•

Varför stjäl Yrsa?

•

Varför tar Aida hand om Yrsa?

•

Varför är Funky det viktigaste för Yrsa?

•

Hur mår Yrsa, när hon repar och spelar? Varför?

•

Har Yrsa bra vänner?

Skriv en fortsättning
Boken avslutas med att bandet Funky går vidare i Talangtävlingen. Alla är jätteglada. Det finns dock
många frågor kvar, att svara på. Elevernas uppgift blir att skriva ännu ett, eller flera, kapitel.
Frågor som förblev obesvarade i boken:
•

Hur går det för bandet, när de tävlar vidare i Talang?

•

Vågar Yrsa berätta om sina känslor för Umar?

•

Vad händer hemma hos Yrsa? Kommer hon, och hennes mamma, att få någon hjälp?

Påminn eleverna om att de ska få till ett tydligt avslut, på sitt kapitel. Som ett komplement till den
skrivna texten, ska eleverna även rita en/eller flera passande bild/bilder.
Tryck upp elevernas texter och sätt ihop dem till ett häfte. På så sätt, kan alla ta del av varandras nya
avslutningar av boken.
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Kamratrespons
Alla elever får i uppdrag att ge respons på en klasskamrats berättelse. Eleverna kan utgå från denna mall,
när de ger varandra respons.
Mall till kamratrespons
Jag tycker det var bra att…

Jag vill veta mer om…

?

Jag förstår inte …

Mitt tips till dig är …
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Läsförståelse
En god nyhet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vad heter bandet?
Bandet heter Funky.
2. Var bor Umar?
Han bor i 12:an.
3. Vad är Talang?
Det är ett teveprogram.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Vilka är medlemmarna i bandet?
Medlemmarna är Farida, Umas, Nico, Kira och Yrsa.
5. Varför är Kira så glad?
Bandet ska på uttagningen till Talang.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
6. Har du någon talang? Berätta.
Eget svar

Vad glor du på?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7. Vad gör Yrsas mamma?
Hon sover.
8. Vem är Kira kär i?
Hon är kär i Nico.
9. Vem arbetar på fritidsgården?
Umars mamma, Aida, arbetar på fritidsgården.
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
10. Varför tittar folk på Yrsa, i affären?
Hon slänger matvaror över axeln.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
11. Yrsa hatar ljudet av mammas flaskor. Vad, tror du, att hon menar med det?
Eget svar

Sista repet
Frågor på raden (Du hittar svaren på raden, direkt i texten.)
12. Vem är sångerska i bandet?
Farida är sångerska i bandet.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
13. Varför måste de repa galet mycket?
Uttagningen till Talang är imorgon.
14. Yrsa har ont i magen. Varför?
Hon är hungrig, för att hon inte har ätit något idag.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
15. Varför blir Yrsa så arg? Vad tror du?
Eget svar

Stick!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Vem ringer på hos Yrsa?
Det är Umar, som ringer på.
17. Vart går Yrsa och Umar?
De går ner till sjön.
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
18. Varför skäms Yrsa över sin mamma?
Hennes mamma dricker.

Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
19. Varför, berättar inte Yrsa vad som är fel? Vad tror du?
Eget svar
20. Skäms du över något, eller någon?
Eget svar

Nutella
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Vad är det som luktar?
Yrsas mamma har kräkts.
22. Vad stoppar Yrsa innanför jackan?
Hon stoppar en burk med Nutella, innanför jackan.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
23. Varför kommer polisen till affären?
Yrsa har försökt att stjäla, från affären.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
24. Aida säger till Yrsa, att hon ska följa med dem hem. Varför?
Eget svar
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Talang?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Hur många domare finns med på Talang?
Det finns tre domare.
26. Vem har Yrsa lånat kläder av?
Hon har lånat kläder av Umars syster.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
27. Hur går spelningen?
Den går bra. De spelar perfekt.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
28. Hur ,tror du, att det går för Funky i fortsättningen?
Eget svar
Skriv om meningarna (facit)
1. sjukt			galet, tokigt
2. ser 			
tittar, blickar
3. skyndar		
ilar, rusar
4. slänger			kastar, slungar
5. coolaste 		
fräckaste, häftigaste
6. galet			
sjukt, tokigt
7. vrider			
snurrar, skruvar
8. sticker			
drar, smiter
9. bultar			
bankar, pulserar
10. rörigt			
stökigt, virrigt
11. stjäla			
snatta, sno
12. jublar			
hejar, ropar
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