ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

H.C. ANDERSEN

Den fula ankungen

ORDLISTA
sädesfält (sida 3, rad 3) fält där man odlar säd av olika slag, till exempel vete
vaja (sida 3, rad 3) röra sig långsamt fram och tillbaka
ruva, ruvade, ruvat (sida 4, rad 9) att ligga på äggen för att de ska hålla sig varma
en and, flera änder (sida 17, rad 6) en sorts fågel
mosse (sida 17, rad 6) ett område med våtmark
en gås, flera gäss (sida 19, rad 2) en sorts fågel
flyttfågel (sida 19, rad 6) fågel som flyttar till varmare länder på vintern
vass (sida 19, rad 9) ett slags gräs som växer vid vatten och på våtmark
Finns det andra ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem, slå upp dem och skriv
förklaringar.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.

Ta reda på mer
I Den fula ankungen finns fåglar som anka, and, gås, kalkon, höna och svan. Sök efter bilder
och information om dem.
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GRAMMATIK
Singular och plural
Skriv ner singular- och pluralformerna av fågelarterna.
Exempel
anka: en anka, flera ankor
•

and

•

gås

•

kalkon

•

höna

•

svan

Homonymer
I Den fula ankungen finns några homonymer, det vill säga ord som ser likadana ut, men
kan betyda olika saker.
Ett exempel är ordet val som kan vara en val = ett djur och ett val = att göra ett val
mellan två saker.
Vilka olika betydelser har följande homonymer:
•

springa

•

visa

•

vass

Kan du komma på fler homonymer?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Var utspelar sig berättelsen? Vad får vi veta om hur det ser ut?
Vad gör ankan?
Varför får hon vänta lite extra på det sista ägget?
Vad får vi veta om ankans partner?
Hur reagerar ankan när hon ser sina ungar?
Varför är det viktigt för mamman att även den stora och fula ungen tar sig till vattnet?

Kapitel 2
Vad händer när ankmamman tar sin familj till sjön?
Varför vill ankmamman att ungarna ska hålla sig nära henne?
Hur reagerar de andra ankorna när de ser den stora ankungen?
Vad säger den gamla ankan till ankmamman?
Varför flyr ankungen från sitt hem och sin familj?

Kapitel 3
Vad tycker änderna om ankungen?
Vad händer med gässen som ankungen träffar?

Kapitel 4
Vem bor i stugan?
Varför vill hon att ankungen ska stanna?
Vad ger hönan för råd till ankungen?
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Hur får vi veta att ankungen är en hanne?
Vad längtar ankungen efter?
Vad känner ankungen första gången han ser en svan?

Kapitel 5
Hur blir vintern för ankungen?
Vem räddar honom?
Varför flydde han igen?
Vad händer andra gången ankungen träffar svanarna?
Vad inser han när han speglar sig i vattenytan?
Hur reagerar de andra svanarna?
Hur reagerar barnen?

SKRIVA
Sammanfatta
Skriv en sammanfattning av Den fula ankungen som passar att läsa för någon som inte har
läst sagan själv.

Skriv en fortsättning
I slutet blir den fula ankungen en svan och dessutom hittar han andra svanar att bo med.
Hur tror du att hans liv blir? Skriv kapitel 6 i berättelsen om den fula ankungen och berätta
vad som händer.

Välj en händelse
Välj en händelse ur Den fula ankungen som väcker tankar hos dig. Berätta vad som händer
och varför du tycker att det är en viktig händelse.
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Skriv om förändring
I början av sagan är ankungen utsatt och mobbad. I slutet verkar han ha hittat en bra plats
att leva på. Skriv om förändringen.
Använd följande punkter som stöd:
•

Först …

•

Därefter …

•

Till slut …

•

Förändringen som sker är …

•

Skillnaden mellan början och slutet är …

Byt perspektiv
I Den fula ankungen får vi just ankungens perspektiv. Skriv om sagan ur ett annat perspektiv,
till exempel ankmammans, ett syskons eller den gamla ankans.

ANALYSERA
Koppla till författaren
Den fula ankungen är en fabel, det vill säga en saga där djur är mänskliga. Många tror ändå
att sagan handlar om H.C. Andersens liv. Varför tror du att han har valt att berätta om sig
själv med hjälp av en ankunge?

Teman
Teman är ämnen som boken handlar om. Exempel på teman är kärlek, vänskap och svek.
Vilka teman hittar du i Den fula ankungen? Förklara hur dessa teman märks i texten.

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
5

H.C. ANDERSEN

Den fula ankungen

Motiv
Motiv är typiska situationer och vanliga karaktärer som finns med i många olika böcker,
filmer och teveserier. Ett motiv i Den fula ankungen är att någon förändras från en ful och
mobbad karaktär till en lyckad. Kan du komma på andra berättelser som innehåller detta
motiv?
Ett annat vanligt motiv är att en karaktär lämnar sitt hem och ger sig ut på en lång resa, där
hen ställs inför flera hinder och problem. Vilka hinder och problem möter ankungen under
sin resa? Hur övervinns de?

Budskap
Budskapet är det berättelsen vill säga dig som läsare och det du kan lära dig av den. Ibland
kallas det sensmoral. Vad skulle du säga är budskapet i Den fula ankungen? Varför?
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