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Berättelsen om Avicii
Tim Bergling – Ett liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Berättelsen om Avicii. Tim Bergling – Ett liv av
författaren Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt att vara ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter. I
elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och
skrivuppgifter.

OM BOKEN
Berättelsen om Avicii. Tim Bergling – Ett liv är en faktabok om artisten Avicii. Boken berättar
om hans liv från det att han föddes 1989, till hans tragiska död i april 2018. Tim Berglings
artistnamn var Avicii, men boken fokuserar mest på vem Tim Bergling var egentligen,
bakom det vi såg av honom som kändis.
Boken om Tim Bergling ingår i Viljas biografiserie Ett liv.

OM FÖRFATTAREN
Tomas Dömstedt är född 1960 i Örebro. Han är författare till flera böcker på Vilja och Nypon
förlag, bland annat serien om Sara & Sami. Han har också gjort flera bearbetningar av
böcker till lättläst.
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SÄTT IN BOKEN I ETT SAMMANHANG
Inför läsningen
Vad vet eleverna om Avicii? Låt dem göra en lista enskilt och sammanställ sedan en
gemensam tankekarta på tavlan.
Vad vill de veta? Låt eleverna ge exempel på saker de vill veta om Avicii. Sammanställ och
återkoppla efter läsningen för att se vad eleverna fått veta.

Depression och självmord
Boken om Avicii kan väcka känslor, då den avslutas med artistens självmord. Informera
eleverna om hur de kan få hjälp om de själva eller någon närstående mår dåligt.
Information finns t.ex. på Vårdguiden 1177:
Att stödja någon som har självmordstankar
https://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Att-stodjanagon-som-har-sjalvmordstankar/
Till dig som har självmordstankar
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Sjalvmordstankar/
Hjälplinjen
https://www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Vad visste du om Avicii innan du läste boken?
2. Vilka av hans låtar hade du hört?
3. Har din åsikt om Avicii ändrats under läsningen av boken? Hur?
4. Vad var det mest oväntade du fick veta om Avicii?

Diskutera
1. Tim valde artistnamnet Avicii. Vad tycker ni om det? Vilka artistnamn tycker ni är riktigt
bra?
2. Att vara känd är inte bara positivt. Vilka fördelar och nackdelar med kändislivet tas upp
i boken? Vilka fördelar och nackdelar kan ni själva komma på?
3. Tim beskriver i boken att han inte tycker om när människor tittar på honom på stan,
utan tycker det är bättre när de kommer fram till honom och pratar. Hur reagerar ni när
ni ser en känd person?
4. Vilka kändisar skulle ni vilja träffa? Varför? Vilka skulle ni inte vilja träffa? Varför inte?
5. Vad skulle ni vilja bli kända för? Diskutera och jämför.
6. Tim drack alkohol för att slappna av och bli mindre stressad och nervös. Har ni några
bättre tips för att må bättre och bli mindre stressad?
7. Tim gav mycket pengar till välgörenhet. Skänker ni pengar till något eller någon?
Vad eller vem skulle ni skänka pengar till om ni var rika?
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