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Äppelpaj med extra vaniljsås

TILL PEDAGOGEN

Äppelpaj med extra vaniljsås är en bok om känslor. Rafael är förtvivlat förälskad i sin
arbetskamrat Stina, och hans värld faller samman när han får reda på att hon ska byta jobb.
Rafael och Stina arbetar på ett äldreboende, och där finns Rune, som är blind, men som ser allt…
Boken ger en inblick i hur det kan vara att arbeta på ett äldreboende, och den beskriver
förälskelse på ett mycket inlevelsefullt sätt.
Språket är mycket enkelt med korta meningar och sidorna är luftiga.

DISKUSSIONS- ELLER SKRIVUPPGIFTER
1. Bokens första mening är ”Äntligen är semestern slut.”. Vilka förväntningar väcker den
inledningen? Vad tänker en som läsare? Vad får vi veta om huvudkaraktären?
2. ”Det är som om hon kan se något som andra inte kan se.” (s 6) Vad kan det betyda?
Vilken uppfattning får läsaren om Stina? Vad är det som hon kan se? ”Mig kan du inte
lura, jag ser allt” säger Rune som är blind (s 28). Vad är det som Rune ser? Hur? Vem ser
mest, Stina eller Rune? Diskutera.
3. Rafael lyssnar på en kärlekssång på spanska när han tänker på Stina (s 8). Varje gång han
hör låten vill han gråta, står det. Hur påverkas vi av musik? Finns det olika musikstilar för
olika tillfällen? Ge exempel.
4. Vad kan författaren ha för syfte med boken? Vad vill författaren att vi ska tycka, tänka
och lära oss när vi läser?
5. Vilken roll spelar Rune för berättelsen? Är han viktig? På vilka sätt?
6. Prata om boken. Vad handlar den om? Hur många teman/känslor kan man hitta i boken?
(kärlek, rädsla, arbetsglädje, hjälpsamhet)
7. Försök att sammanfatta boken med ett ord. Ge förslag på olika ord, och diskutera dem.
Enas om ett.
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