ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MÅRTEN MELIN

Serum

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Serum av Mårten Melin. Materialet är tänkt som ett stöd i
undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren samt
ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Musiken och bandet Serum är Majas hela liv – det finns inget hon älskar lika mycket som att
stå på scen och spela bas. Hennes stora dröm är att bli rockstjärna.
Maja vill satsa allt på musiken, men det visar sig snart att de andra i bandet inte tänker likadant… Vad händer om bandet splittras och vad vill Fille egentligen?

OM FÖRFATTAREN
Mårten Melin har nominerats till såväl Augustpriset som Barnens Romanpris. Han debuterade 2003 och har sedan dess gett ut över sextio barn- och ungdomsböcker. På Vilja förlag har
han tidigare gett ut boken Hand i hand.
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MÅRTEN MELIN

Serum

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t.ex. en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.

•

Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst boken – vad skulle ni säga då?

•

Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?

•

Varför heter boken Serum? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på andra titlar
och motivera dem.

•

Huvudpersonen i boken vill satsa på musiken. Har ni något som ni skulle vilja satsa på,
någon dröm som ni vill uppfylla? Berätta om den!

Diskutera
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Vad tror ni händer i framtiden med bandet Serum och personerna i bandet?

•

Huvudpersonen i boken och Fille ”dumpar” de andra i bandet. Var det rätt eller fel tycker
ni? Motivera ert svar.

•

Huvudpersonen i boken funderar över om Fille är kär i henne. Han säger att han inte är
det. Kan killar och tjejer vara nära vänner utan att bli kära i varandra, vad tror ni?
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