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Kopian Virus
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om Oskar och Verner som misstänker att Andy i deras klass har gjort en kopia av sig
själv. De smyger efter Andy när han går hem. I garaget ser de en kartong där de tror att kopian har
legat. Senare samma kväll går de hem till Andy och plötsligt är de inlåsta i källaren. Hur gick det till?

LGR 11 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)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (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.

•

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

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

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (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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BOKSAMTAL
Diskutera bokens titel, Kopian Virus. Vad tror eleverna boken handlar om? Vilken genre tror de att
boken är? Hur kan vi veta det? Gör en VÖL-tabell tillsammans med eleverna utifrån bokens titel,
sedan baksidestexten och slutligen er diskussion i klassen.
Vad vet vi?

Vad önskar vi veta?

Vad har vi lärt oss?
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PAR PÅ TID
Denna kooperativa övning använder du när du vill ha fokuserade samtal och spänning i rummet.
Eleverna gillar att samtalen sker på tid och du garanterar att alla är aktiva och engagerade.
Dela in klassen i par.
Säg ”par på tid” och peka på en klocka. Nu ska eleverna titta på en bild som du har valt ut från
boken. Varje elev får en minut på sig att berätta om bilden. Ge alltid minst 30 sekunders tanketid
innan eleverna börjar prata.
När du sätter igång klockan börjar en i varje par tala. Har du smartboard? Använd timern i smart
notebook, visuell timer eller en väggklocka.
Klockan ringer. Paren byter. Den som pratar kan ta idéer från den första eleven och bygga vidare
med egna tankar.

SKRYNKLA OCH KASTA
Förbered gärna övningen genom att klippa ut pappersremsor stora nog att skriva ett svar på.
Dela in eleverna i grupper om ca 3–5. Ställ en fråga från boken, t.ex.:
•

Vilka är bästa vänner?

•

Vilket transportmedel använder Verner och Oskar när de följer efter Andy?

•

På vilken våning har Andy sitt rum?

•

Vilken färg har Andys mamma på sitt läppstift?

•

Vad heter Andys kopia?

•

Vem är Hanne?

•

Vad händer om eleverna i Oskars klass spelar spel på sina datorer?

En elev skriver gruppens svar.
Du säger: ”1–2–3, håll upp svaret!” och grupperna visar sina svar.
Fel svar: Du tar gruppens papper.
Rätt svar: En elev i gruppen skrynklar pappret, ställer sig på en bestämd plats och försöker kasta
pappersbollen i en papperskorg.
Om den går i = 1 poäng för gruppen. Eleverna kan samla klasspoäng som hela klassen ska nå eller
låta grupperna tävla mot varandra att nå först till X poäng.
Det kan även vara bra att först gå igenom vissa regler: alla sitter ner förutom kastaren, man ska
säga bra saker till den som kastar, man ska viska så att ingen annan grupp hör m.m.
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FACIT
Läsförståelse
Andy
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad är det som gör att Andy är i fara om han har köpt en kopia av sig själv?
Det som gör att han är i fara är att kopian kan ta över Andys liv.

2. Varför är Andy arg på Oskar?

För några veckor sedan, när Oskar sov över hos Andy, så stack han hem utan att säga hej då.
3. Vad är det som gör att Oskar blir arg?

Oskar blir arg för att Andy har kommit längre än honom i spelet War Zone.
4. Vilket är Verners bästa ämne?

Verners bästa ämne är matte.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Hur länge har Andy varit arg på Oskar?

Andy har varit arg på Oskar i ett par veckor.
6. Varför har Hanne en arg röst?

Hanne har en arg röst för hon tror att någon spelar på sin dator under lektionen.
7.

Andy flinar mot Verner? Skriv ett annat ord för flinar.

Eget svar.
Analyserande fråga
8. Varför tror du att Andy är den enda som har med sig en dyr bärbar dator till skolan?

Eget svar.
Hej, losers!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
9. Hur vet Oskar och Verner att det är Andys kopia som är i skolan idag?

De vet att det är Andys kopia för Andy är inte är så duktig i matte.
10. Vad betyder ”ta kål på”?

”Ta kål på” betyder att man ska förstöra något.
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11. Vad åt Oskar när han sov över hos Andy?

Oskar åt pizza när han sov över hos Andy.
12. Vad står det på lådan som gör att Oskar vet att Andy har köpt en kopia?

Det står RR på lådan. Det gjorde det också på lådan som Oskar fick hem sin kopia i.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Titta på bilden på sidan 20. Vem är det som har blå jacka på sig och hur vet du det?

Eget svar.
14. Oskar tycker inte att han passar som spion. Vad tror du det är som gör att han tycker så?

Eget svar.
Analyserande frågor
15. Varför tror du att Oskar och Verner inte cyklar hela vägen bort till Andy?

Eget svar.
16. Varför tror du att Andy smäller igen dörren?

Eget svar.
Förlåt!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. Vem ska säga förlåt?

Oskar ska säga förlåt till Andy.
18. Vad är det som är annorlunda med Andys föräldrar jämfört med förra gången
Oskar träffade dem?

Det som är annorlunda med Andys föräldrar är att de kommer ihåg deras namn och att de
bjuder in Oskar och Andy på middag och fredagsmys. Förra gången kom Andys pappa inte
ens ihåg hans namn och Andy och han var ensamma hemma och åt pizza. De hade inget
fredagsmys med Andys föräldrar.
19. Vilket ord tycker Oskar är svårt att säga?

Oskar tycker att det är svårt att säga ordet förlåt.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
20. Vad är det som gör att Andys ögon blir stora när han ser Oskar och Verner?

Andys ögon blir stora för han blir förvånad över att se dem hemma hos honom.
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Analyserande frågor
21. Vad tror du det beror på att Andys föräldrar är så annorlunda den här gången
jämfört med förra gången?

Eget svar.
22. Varför tror du att Andy inte tar Oskars hand när han säger förlåt?

Eget svar.
Källaren
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Vilket spela vill Oskar bli bättre på?

Oskar vill bli bättre på spelet War Zone.
24. Vad är Robot Revolution?

Andy säger att Robot Revolution är ett spel som han håller på att ladda ner.
25. Varför tycker Oskar att det är konstigt att det inte luktar mat i köket?

Det är konstigt att det inte luktar mat för Andys mamma och pappa skulle bjuda dem
på hemlagad middag.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
26. Varför går killarna ner i källaren?

Killarna går ner i källaren för att Andy säger att de ska gå ner i källaren.
Analyserande fråga
27. Varför tror du att Andy låser in Oskar och Verner i källaren?

Eget svar.
Vad var det?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
28. Hur många kopior har Andy köpt?

Andy har köpt tre kopior.
29. Var finns Oskars och Verners mobiler?

Oskars och Verner mobiler ligger i Andys rum.
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30. Varför var Andys mamma och pappa så konstiga när Oskar och Verner kom hem till Andy?

Andys mamma och pappa var så konstiga för att det inte var Andys riktiga mamma och pappa utan kopior.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
31. Varför låter det såhär: – Mpfff, mpfff från rummet i källaren?

Andy, hans mamma och pappa har tejp för munnen och de försöker prata.
Analyserande fråga
32. Vad tror du kommer att hända nu?

Eget svar.
Robot Revolution
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Varför är det bra att det har blivit mörkt ute?

Det är bra att det har blivit mörkt ute för då syns killarna inte lika bra när de tar sig ut genom fönstret.
Då är det mindre risk att kopian Andy ser dem.
34. Hur kommer de ut från källaren?

De klättrar ut genom fönstret på toaletten.
35. Vad jobbar Oskars pappa som?

Oskars pappa är polis.
36. Vem har svårast att ta sig ut från källaren?

Oskar har svårast att ta sig ut från källaren.
37. Vem ska hämta Oskars pappa?

Verner ska hämta Oskars pappa.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
38. Varför är det bråttom att stoppa Andy 1.0?

Det är bråttom att stoppa Andy 1.0 för Oskar misstänker att Robot Revolution inte bara är ett
spel utan något värre.
Analyserande fråga
39. Vad tror du kan hända om Andy 1.0 laddar ner Robot Revolution?

Eget svar.
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Virus
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
40. Var sitter alla tre kopiorna?

Alla tre kopiorna sitter i soffan i vardagsrummet.
41. Vad är det som gör att Andy 1.0 tittar ut mot hallen?

Andy 1.0 tittar ut mot hallen för att det knakar under Oskars fot och det hör Andy.
42. Varför rusar de tre kopiorna mot källaren?

De tre kopiorna rusar mot källaren för de tror att Andy, hans mamma och hans pappa försöker smita.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
43. Varför får Oskar ont i magen när han och Andy går in i huset?

Oskar får nog ont i magen för att han är nervös.
Analyserande frågor
44. Vad tror du händer om Andy 1.0 skickar iväg viruset?

Eget svar.
45. Vad tycker du Oskar ska göra nu?

Eget svar.
Film och laxröra
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
46. Vad dunkar Oskar i huvudet på Andy 1.0?

Oskar dunkar datorn i huvudet på Andy 1.0.
47. Varför är Andy 1.0 först glad trots att polisen sätter handbojor på honom?

Andy 1.0 är först glad för han tror att han skickat viruset Robot Revolution till alla i klassen.
48. Vad köper killarna med sig in på bion att äta och dricka?

Killarna köper med sig popcorn, läsk och godis in på bion.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
49. Hur kan man se skillnad på Andy och hans kopia?

Man kan se skillnad på Andy och hans kopia på ögonen. Kopians ögon är röda ibland.
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50. Varför köper Oskar, Andy och Verner biljetter till en film utan att ha en aning om vad
den handlar om?

De köper biljetter till en film utan att ha en aning vad den handlar om för att den har premiär
och många verkar vilja se filmen,
Analyserande frågor
51. Av vem tror du Oskar fick 1000 kr?

Eget svar.
52. Vad tror du kommer att hända med alla som ser filmen Robot Revolution?

Eget svar.
53. Du ska sätta betyg på boken. Kryssa i hur många robotar du tycker boken ska få i betyg.
Ett är sämst och fem är bäst. Skriv sedan en motivering till varför du satte just det betyget.

Min motivering:

Eget svar.
54. Om du skulle berätta om den här boken för en kompis som inte har läst eller hört den, vad skulle
du säga då? Tänk på att inte avslöja för mycket!

Eget svar.

