SIDAN 1

LINE KYED KNUDSEN

Funky får motstånd
Lärarmaterial
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Kira och hennes band Funky ska vara med i en tävling som heter Talang. Kira hoppas på att hon och
Nico ska blir tillsammans igen men så får hon reda på att Nico och Farida är tillsammans. Kira vet inte
om hon klarar av att se dem tillsammans eller om hon ska sluta i bandet. Alla i bandet väntar på Kira
för att de ska soundchecka inför talangtävlingen. Kommer Kira till tävlingen?

LGR11 CENTRALT INNEHÅLL 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)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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LINE KYED KNUDSEN

SIDAN 2

Funky får motstånd

STAFETTLÄSNING
Stafettläsning som högläsningsmetod fångar många elever. Här kan elever som känner sig osäkra på
läsningen välja hur mycket de vill läsa. Metoden innebär att läraren börjar läsa en bit ur boken (cirka en
sida). Sedan fortsätter en elev att läsa några meningar eller en bit av boken (du kan begränsa längden),
för att sedan lämna över läsningen till nästa elev som fortsätter och så vidare. Detta kan göras i helklass
eller i grupper.

REFLEKTERA KRING BOKEN
Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera
frågorna.
•

När du såg boken för första gången, vad trodde du att den skulle handla om? Blev du förvånad över
innehållet när du sedan läste boken? Besviken? Jättenöjd?

•

Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den, vad skulle du berätta då?

•

Är det något speciellt du gillar med boken?

•

Är det något speciellt du inte gillar med boken?

•

Välj ut det ställe i boken som berör dig mest och läs det högt för kamraterna.

•

Har du lärt dig något av boken?

•

Vilket budskap tror du författaren vill få fram genom att skriva Funky får motstånd?

•

Under hur lång tid utspelar sig boken?

•

Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna göras bättre, vad skulle du säga då?

KLURIGA ORD
Lässtrategin Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och
innebär att läsaren …
•

läser om ordet, läser om meningen, läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.

•

funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som hen redan kan.

•

funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.

•

funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb).

•

använder sina förkunskaper i ämnet.

•

slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda.

Välj ut några ord från texten. Tillsammans i klassen ska ni lista ut vad de betyder genom att använda er
av lässtrategin Detektiven.
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Dela ut en lucktext och låt eleverna arbeta i par. De ska försöka sätta in rätt ord på rätt plats. Låt dem
sedan diskutera vad orden betyder.
Exempel på ord som kan behöva förklaras och som man kan ha med i en lucktext:
•

bossen

•

programledare

•

soundcheck

•

live

•

jubla

•

keyboard

•

svika

•

fräser

•

replokalen

•

trumsolo

•

repa

•

fnissa

SKRIV EN FORTSÄTTNING
Boken avslutas med att bandet Funky blir tvåa i talangtävlingen och med att Kira blir mjuk i knäna när
tävlingens vinnare, Tobias, kramar henne. Elevernas uppgift blir att skriva ännu ett, eller flera, kapitel.
Frågor som förblev obesvarade i boken:
•

Har Kira några känslor kvar för Nico?

•

Hur går det för bandet?

•

Klarar Kira av att vara kvar?

•

Har Kira några känslor för Tobias?

Påminn eleverna om att de ska ha ett tydligt slut på sitt kapitel. Som ett komplement till den skrivna
texten ska eleverna även rita en eller flera passande bilder. Kopiera elevernas texter och sätt ihop dem till
ett häfte. På så sätt kan alla ta del av varandras nya fortsättning på 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 att det var bra att …

Jag vill veta mer om …

Jag förstår inte …

?
Mitt tips till dig är …

– en möjlighet för alla
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FACIT

Ihop igen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Varför är Kira supertrött?
Kira är supertrött för att hon jobbade länge med sin uppsats igår kväll.
2. Varför heter Kiras band Funky?
Bandet heter Funky för att det är bildat på första bokstaven i allas förnamn.
3. Vilken ögonfärg har Nico?
Nico har blå ögon.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Kira hoppas på två saker. Vilka två saker hoppas hon på?
Kira hoppas att hon och Nico blir ihop igen och så hoppas hon att Funky vinner Talang.
5. Vad tycker Kira är blää?
Kira tycker att det är blää att Nico ler mot Farida.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
6. Vad tror du menas med att Funky ska spela live?
Eget svar.

De är ihop
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7. Varför tror Kira att Yrsa är glad?
Kira tror att Yrsa är glad för att hon och Umar är ihop.
8. Vilka tror Umar pussas?
Umar tror att Nico och Farida pussas.
9. Varför sticker Kira?
Kira sticker för att hon blir ledsen när hon hör att Nico och Farida är ihop.
10. Varför är mormor hemma hos Kira?
Mormor är hemma hos Kira för att hon ska passa Kira och hennes lillebror.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
11. Varför blir Kira iskall inuti?
Kira blir iskall inuti för att hon blir chockad när hon får höra att Nico och Farida är ihop.
12. Vilket instrument spelar Yrsa?
Yrsa spelar trummor.
13. Vilket instrument kan Kira spela?
Kira kan spela piano.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
14. Varför tror du att Kira hatar Farida?
Eget svar.
15. Om du fick välja att kunna spela ett instrument, vilket instrument skulle du välja? Varför?
Eget svar.

Är det något fel?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Vad tycker pappa låter finast, keyboard eller piano?
Pappa tycker att piano låter finast.
17. Varför vet Kira inte om hon vill vara med i Funky längre?
Kira vill kanske inte vara med längre för att Nico och Farida är ihop och hon vet inte om hon klarar av
att se dem tillsammans.
18. Vem är Aida?
Aida är Umars mamma.
19. Varför letar de andra i bandet efter Kira?
De letar efter Kira för att de ska på soundcheck.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
20. Varför säger Kira att hon är sjuk?
Kira säger att hon är sjuk för att hon är arg och ledsen för att Nico och Farida är ihop.

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Vad tror du att det är för skillnad mellan en keyboard och ett piano?
Eget svar.

Ensam
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Varför är Kira säker på att de andra ser att hon har gråtit?
Kira är säker på att de andra ser att hon har gråtit för att hon har röda ögon.
23. Var är Funky?
Funky är på en teveinspelning av programmet Talang.
24. Vilken tid ska Funky spela?
Funky ska spela strax efter klockan åtta.
25. Vem tror Tobias vinner Talang?
Tobias tror att Funky vinner tävlingen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
26. Varför känner sig Kira ensam?
Kira känner sig ensam för att Tobias spelar en låt som heter Ensam och de andra i bandet ser så kära ut.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
27. Vilket råd hade du gett Kira för att hon skulle bli gladare?
Eget svar.

Vinnaren är …
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
28. På vilken rad sitter Kiras föräldrar?
Kiras föräldrar sitter på sista raden.
29. När glömmer Kira bort texten?
Kira glömmer bort texten när hon tittar på sin pappa.
30. Vad väntar Funky på när de har spelat klart sin låt?
Funky väntar på att de tre domarna ska prata med varandra.
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31. Vem vann tävlingen?
Tobias vann tävlingen.
32. Vem anmälde Funky till talangtävlingen?
Kira anmälde Funky till talangtävlingen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
33. Vilka två personer står vid sidan om Kira?
Tobias står på ena sidan om Kira och Nico på den andra sidan.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
34. Tycker du Kira gjorde rätt som sa till Nico? Varför?
Eget svar.
35. Varför blir Kira mjuk i knäna och härligt yr när Tobias kramar henne?
Eget svar.

– en möjlighet för alla

