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Drakar och raggsockor

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Drakar och raggsockor av Åsa Storck. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren och
illustratören samt ett antal diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelse
frågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Drakar och raggsockor är den tredje boken i Åsa Storcks serie om Simon.
Simon är en kille som gillar att gå i skolan. I den första boken i serien får han hjälp av sin bror
att söka till en kurs där han kan lära sig om datorer och internet. I den andra boken börjar
han på skolan och får nya vänner, både på facebook och i verkligheten. I den tredje boken
klarar Simon av att ta sig hem trots att tåget är inställt. Han blir också bättre bekant med
Saga som jobbar i kaféet på skolan.

OM FÖRFATTAREN
Åsa Storck är författare och bibliotekarie. Hon har skrivit många böcker, varav flera är
lättlästa. På Vilja förlag har hon utkommit med böckerna om Jamal: Mitt rätta namn och
Hitta rätt. Hon besöker skolor runt om i landet och pratar om sitt skrivande och sina böcker.
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OM ILLUSTRATÖREN
Fredrika Ottosson frilansar som grafisk formgivare och illustratör. Hon lever efter mottot:
man blir glad av färger!

MUNTLIGA UPPGIFTER
Diskutera
1. Varför tror du att Simon blir lite trött på Kasper?
2. Om du fick i uppgift att göra en film, vad skulle den handla om?
3. Varför tror du att Simon ljuger om att han inte har glömt Filips födelsedag?
4. Vem får Simon hjälp av när han ska komma på en present till sin bror?
5. Varför får Filip en leksaksdrake av Simon?
6. ”Ibland måste man våga saker i livet. Fast man är lite rädd.” Tänker du så ibland?
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