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Potensgivarna

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Potensgivarna av Karin Brunk Holmqvist. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen. I lärardelen finns en kort presentation av bokens
handling samt ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor
och skrivövningar.

OM BOKEN
Systrarna Elida och Tilda lever mycket enkelt i ett hus på landet. En dag får de en ny granne
och i kontakten med honom lever de upp. De bestämmer sig för att genomföra vissa
förändringar i huset och för att få pengar börjar de sälja potensmedel.

OM FÖRFATTAREN
Karin Brunk Holmqvist skriver om enkla människor som inser att det aldrig är för sent
att förändra livet. Ett vanligt tema i hennes böcker är krocken mellan landsort och stad.
Potensgivarna är bearbetad till lättläst svenska av Tomas Dömstedt.
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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 den –
vad skulle ni säga då?
• Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
• Varför heter boken Potensgivarna? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.
• Huvudpersoner i boken är Elida och Tilda, men det finns även andra personer som är
viktiga för berättelsen. Fundera över hur de olika personerna är. Vilka egenskaper har
de? Är du lik eller olik någon av karaktärerna i boken? Förklara varför!
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?
• Tilda och Elida tycker mycket om Alvar. Hur tror ni att vänskapen med Alvar utvecklas?
• Rutger har problem i relationen med Marianne. Vilka råd skulle ni vilja ge till Rutger?
• När tror ni att berättelsen utspelar sig, är det i dagens samhälle eller för ett par år sedan?
Vad i texten kan hjälpa er att tidsbestämma berättelsen?
• Tycker ni att Elida och Tilda gjorde rätt eller fel när de sålde medlet?
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