KERSTIN L HAHN

SIDAN 1

Dagens hjälte
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Tobias har fått ett sommarjobb. Han ska jobba som vaktis på en kyrkogård. Tobias får köra gräsklipparen
och känner sig glad och stolt. När han spelar in en video på sig själv på gräsklipparen händer en olycka.
Oj, det var inte bra! Men Tobias lyckas ändå bli hjälte och han får sitt namn i tidningen.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,
tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7–9)

•

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som
sagts. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
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INNAN NI LÄSER
Vad handlar boken om?
Titta på omslagsbilden och läs baksidestexten. Vi får veta att Tobias har fått sommarjobb på en
kyrkogård och att han kör gräsklippare. När han spelar in en video blir det inte som han tänkt sig. Låt
eleverna diskutera i par vad de tror det är som händer. Jämför deras funderingar i klassen.

NÄR NI HAR LÄST
Vad är en hjälte?
Tobias utses till dagens hjälte. Diskutera i klassen vad en hjälte (man eller kvinna) är för något. Vad ska
man göra för att bli betraktad som hjälte? Be eleverna komma med exempel på män och kvinnor som är
hjältar.

Sommarjobb
Innan man har fyllt 18 år är det svårt att få sommarjobb. Diskutera i klassen vad man kan jobba med.
Finns det elever i klassen som har haft sommarjobb eller som kommer att få ett sommarjobb? Varför är
det bra att sommarjobba?

Kyrkogårdar
Tobias sommarjobbar på en kyrkogård och när han svär blir han tillsagd att vårda språket. Har eleverna
varit på en kyrkogård? Hur kändes det? Vad är det för stämning på en kyrkogård? Vad tänker man på
när man går runt på en kyrkogård och läser på gravstenarna? Ska man uppträda på ett visst sätt på en
kyrkogård? Varför då? Diskutera i klassen.

Klanta sig
Vad gör man när man klantar sig? Diskutera i klassen och be eleverna ge exempel på klantiga situationer.

Youtuber
Vad är en youtuber? Har eleverna några favoriter? Varför följer de vissa youtubers?

Omdöme
Vad tycker eleverna? Be var och en att avge ett omdöme.
•

Tyckte du om boken? Varför? Varför inte?

•

Om du skulle rekommendera den här boken till någon som inte har läst den, vad skulle du då säga?
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FACIT
Läsförståelse
Sommarjobb
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Tobias hade tur. På vilket sätt?
Tobias hade tur och fick sitt första sommarjobb.

2. Kevin hade otur. Han fick inget jobb. Vad var bra med det? Vad var dåligt med det?

Bra: Kevin kunde sova varje morgon om han ville. Dåligt: Han skulle inte tjäna några pengar.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför tyckte Tobias att det var synd att Leila i hans klass var utomlands hela sommaren?

Tobias hade gärna velat träffa henne. Han är nog kär i Leila.
Tänk på vad du säger
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
4. Varför var det jobbigt att rensa ogräs?

Man måste ligga på knä hela tiden och det gör ont.
5. Varför sa Olle ”tänk på vad du säger” till Tobias?

Tobias svor när det högg till i ena knäet.
6. Varför ska man vårda språket på en kyrkogård enligt Olle?

Man ska vårda språket därför att det är en kyrkogård och de döda vilar där.
7.

Tobias tänkte att de döda inte kunde höra honom, men vad sa Olle?

De döda kan inte höra dig, men tänk på de anhöriga.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. En kvinna står vid en grav. Hur vet man att det inte var så länge sedan kvinnans man begravdes?

Det finns många blommor, kransar och buketter, vid graven.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
9. Håller du med om att man ska vårda sitt språk när man är på en kyrkogård? Motivera ditt svar.

Eget svar.
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Klippa gräset
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Vad fick Tobias göra efter lunchen?

Tobias fick klippa gräset.
11. Vad tyckte Tobias om att klippa gräs?

Tobias tycket att det var mycket roligare att klippa gräs än att rensa ogräs.
12. Kapitlet slutade med en liten katastrof. Vad hände?

Tobias körde in i en grav och förstörde en blombukett och en krans.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Varför ville Tobias skicka en video på sig själv när han klippte gräs till Kevin eller Leila?

Han kände sig som ett proffs och ville visa hur duktig han var på att köra gräsklipparen.
14. Varför gick det inte bra när Tobias filmade?

Han glömde att han hade lagt in backen och gasade på.
Armbandet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
15. Tobias backade in i graven. Vad blev resultatet?

Kransen blev mosad och buketten trasig.
16. Vad försökte Tobias göra?

Han försökte laga buketten.
17. Vad hände när Tobias skulle slänga kransen?

Han hittade ett armband med ett litet hjärta av guld på.
18. Hur vet man att Olle var arg?

Han var röd i ansiktet och såg arg ut. Han kallade Tobias för idiot.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Varför sa Olle inte ett ord till Tobias på hela dagen?

Olle var väldigt arg på Tobias för att han hade förstört kransen och buketten.
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Klantigt
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Hur reagerade Tobias mamma när han berättar att han hade kört sönder en krans?

Hon fnissade och sa att det var lite roligt.
21. Vad hände när Tobias klädde av sig på kvällen?

Armbandet föll ur fickan.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Kapitlet heter Klantigt. Det är två saker som är klantiga. Vilka två saker?

Den ena saken är att Tobias körde över en krans. Den andra saken är att han glömde bort armbandet. Han
borde ha lämnat det till Olle eller Bengt.
Ett hjärta av guld
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Vad hände nästa dag när Tobias kom till kyrkogården?

Två kvinnor stod vid graven med blommorna. Tobias gick fram till dem och sa förlåt.
24. Kvinnorna vid graven verkade inte bry sig om kransen, som Tobias körde på. Varför inte?

De brydde sig inte om kransen för de letade efter mammans armband.
25. Varför var armbandet så viktigt för kvinnan?

Hon fick det av sin man när de gifte sig.
26. Olle kom fram och tänkte be om ursäkt för det som Tobias hade gjort. Vad sa den äldre kvinnan?

Hon sa att Tobias var en fin pojke och att han hade ett hjärta av guld.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
27. Hur vet man att Olle blev väldigt förvånad när kvinnan blev så glad och sa så många positiva
saker om Tobias?

Han svor fast han tidigare hade sagt till Tobias att han skulle vårda språket. (”Vad fan gjorde du som fick
tanten att bli så där glad, då?”)
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
28. Kapitlet heter Ett hjärta av guld. Det syftar på två saker. Vilka?

Tobias har ett hjärta av guld och armbandet har ett hjärta av guld.
29. Hurdan är man om man har ett hjärta av guld?

Om man har ett hjärta av guld är man snäll och omtänksam.
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Filmen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
30. Vad hade Olle med sig några dagar senare?

Han hade med sig en annons från en tidning där det stod att Tobias var dagens hjälte.
31. Vad hände sista dagen?

Olle och Bengt bjöd på tårta. De sa att Tobias hade skött sig bra (utom det där med kransen).
32. Hur reagerade Leila när hon såg Tobias film, där han kör gräsklippare?

Hon skrattade så att hon fick tårar i ögonen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
33. ”Du borde bli youtuber”, sa Leila. Vad menade hon med det?

Eget svar.

Ordförklaringar
Förslag:
1. att klanta sig

att göra något dumt

2. Vad är vaktis förkortning för?

vaktmästare

3. att rensa ogräs

att ta bort allt ogräs

4. att vårda språket

att tänka på vad man säger; inte svära och säga fula ord

5. en anhörig

en släkting

6. Vad är proffs förkortning för?

professionell

7. att mosa

att krossa

8. en youtuber
		

en person som lägger ut klipp på youtube, som ses av många
människor (följare)
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