KIM FUPZ AAKESON,
RASMUS BREGNHØI (ILL.)

SIDAN 1

Måns och Mahdi Ramadan
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om Måns och Mahdi som är hemma hos Måns och tittar på något på datorn. Måns bjuder
Mahdi på russin men Mahdi vill inte ha. Mahdi berättar att han fastar för att det är ramadan. Ramadan är
något som tillhör hans religion. Måns försöker fresta honom med russinen. Han pratar och pratar om hur
goda de är. Kommer Mahdi att klara av att inte smaka på något russin?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och
innehåll. (SV åk 1–3)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
(SV åk 1–3)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå ord och elevnära texter. (SV åk 1–3)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 1–3)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.

– en möjlighet för alla

KIM FUPZ AAKESON,
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SIDAN 2

Måns och Mahdi Game over

FEEDBACK
Låt eleverna träna på att ge feedback på boken. De kan utgå från följande frågeställningar:

≥

+
–
?

Vad tyckte du var bra med berättelsen?

Vad tyckte du var mindre bra med berättelsen?

Detta förstod jag inte. Jag undrar över detta.

Vad kunde författaren ha gjort så att berättelsen blev ännu bättre?

BOKPRAT MED HJÄLP AV EN TÄRNING
Använd en tärning för att göra bokdiskussionen roligare. Skriv de sex frågorna och instruktionerna på
tavlan och låt eleverna slå tärningen.

1. Beskriv miljön.
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan dig och huvudpersonerna?
3. Beskriv bokens handling.
4. Finns det något i boken du tycker är konstigt?
5. Vilken person i boken skulle du vilja vara kompis med? Berätta varför.
6. Gjorde du en koppling till dig själv eller till någon annan text du har läst?

– en möjlighet för alla

KIM FUPZ AAKESON,
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Måns och Mahdi Game over

SIDAN 3

SPRINGDIKTAMEN
Här är ett utdrag ur boken Måns och Mahdi Ramadan. Skriv ut texten och sätt upp den på en dörr eller
vägg utanför klassrummet. Dela sedan in eleverna i par eller smågrupper, beroende på hur många ni är.
En i gruppen (sekreteraren) ska börja skriva, de andra är löpare. Sätt upp texten utanför klassrummet.
Löparna ska en i taget springa ut i korridoren, memorera så mycket som möjligt av texten, springa
tillbaka till sekreteraren och berätta det som de kommer ihåg. Löparna får springa tillbaka hur många
gånger som helst. Man får dock inte stå vid pappret och skrika det man läser.
När alla i gruppen utom den som skriver, sprungit en gång byter man sekreterare. Eleverna ska försöka
att hålla igång samtalet i gruppen så att övriga grupper inte hör.
När grupperna är klara går ni igenom texten, antingen alla tillsammans eller gruppvis med exempeltexten
nära till hands. Prata om det grupperna missade/klarade av eller det som blev annorlunda/likadant.
Detta är en övning som ställer krav på samarbetsförmåga och läsförmåga. Det tränar arbetsminnet och
skrivförmågan.

Ramadan är vår fasta.
Den håller på i en månad.
Vi får inte äta och dricka från det att solen går upp tills den går ner igen.
Det är vår religion, det står i Koranen.
Får du inte äta något förrän i kväll?
Får du inte ens äta ett litet russin?
Nix.

– en möjlighet för alla
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SIDAN 4

Måns och Mahdi Game over

FACIT
Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vem säger till Måns att han ska öppna dörren?

Måns mamma säger till honom att öppna dörren.
2. Vem ringer på dörren?

Mahdi ringer på dörren.
3. Varför öppnar inte Måns dörren när det ringer?

Måns öppnar inte för han tittar på något på datorn.
4. Vad gör Måns på första bilden?

På första bilden sitter Måns framför sin dator och tittar på något på Youtube och äter russin.
5. Varför vill inte Mahdi ha russinen som Måns bjuder på?

Mahdi vill inte ha russinen för han fastar. Det är ramadan.
6. Var kan man läsa om ramadan?

Man kan läsa om ramadan i Koranen.
7.

Vad gör Måns som gör att Mahdi vill ha det sista russinet?

Måns frestar Mahdi genom att prata om hur gott det är med russin.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret)
8. Varför tror du att Måns mamma säger att hans ursäkter blir sämre och sämre?

Eget svar.
9. Varför ser Mahdi ut så här på den här bilden?

Mahdi ser ut så här för att Måns frestar honom genom att berätta hur gott det sista russinet är. Mahdi blir
arg på Måns.

– en möjlighet för alla
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SIDAN 5

Måns och Mahdi Game over

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
10. Varför tror du att Mahdi säger Det låter helt sjukt!?

Eget svar.
11. Hur tycker du att Måns är som kompis?

Eget svar.
12. Varför tror du att Måns mamma kliar sig i håret och ser fundersam ut på sidan 27?

Eget svar.
13. Mahdi säger att det står i Koranen om ramadan. Vet du vad Koranen är för något? Berätta!

Eget svar.
14. Vem tycker du är mest skyldig till att Måns och Mahdi börjar slåss? Motivera ditt svar.

Eget svar.
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– en möjlighet för alla

