ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

H.C. ANDERSEN

Den fula ankungen

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Den fula ankungen av H.C Andersen. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren samt muntliga uppgifter. I elevdelen
finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor, skrivuppgifter och
analysuppgifter.

OM BOKEN
Den fula ankungen av H.C. Andersen är en saga som skrevs 1843. Den ingår i samlingen
Nya äventyr. På danska heter sagan Den grimme ælling.
Sagan handlar om en liten ankunge som blir retad för att den är så ful, men som sedan
växer upp till en vacker svan. Andra kända sagor av H.C. Andersen är Den lilla flickan med
svavelstickorna och Kejsarens nya kläder.
Den här versionen av sagan är bearbetad till lättläst av Cecilia Davidsson.
Vilja förlag har gett ut flera böcker med bearbetade sagor i serien Tidlösa berättelser, till
exempel Aladdin och den magiska lampan, Ali Baba och de fyrtio rövarna samt Sindbad
Sjöfararen. Sagor som liksom dessa har berättats muntligt under lång tid och sedan har
skrivits ner av en okänd författare kallas folksagor.
Sagor som har en namngiven författare brukar kallas konstsagor.

OM FÖRFATTAREN
H.C. Andersen är en dansk författare som föddes den 2 april 1805 i Odense. H.C. står för
Hans Christian. Han skrev många böcker, men är mest känd för sina sagor. Som ung drömde
Andersen om att bli skådespelare. I slutet av boken finns mer information om författaren
och hans texter.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Den fula ankungen går från att vara utanför till att bli en del av en gemenskap. Berätta
om något i ditt liv som först var dåligt och sedan blev mycket bättre.
2. Den fula ankungen är en saga. Berätta om din favoritsaga. Vad tycker du om i sagan?
Varför? Vad tycker du inte om? Varför?
3. I sagan finns flera olika djur, bland annat olika sorters fåglar. Ta reda på mer om en av
djurarterna och berätta om den.

Diskutera
1. Den fula ankungen innehåller många miljöbeskrivningar. Välj fem meningar var som ni
tycker beskriver miljön på ett bra sätt. Jämför med varandra.
2. Ankan tycker olika mycket om sina ungar. Varför? Vad har ni för tankar kring det?
3. Ankungen ser inte ut som de andra och blir utsatt och mobbad. Jämför ankornas värld
med människornas. Hur behandlar vi varandra? Hur annorlunda är det okej att vara?
4. Ankungen lämnar hemmet och ger sig ut på jakt efter en bättre plats att bo på. Vad
behövs för att skapa ett bra liv?
5. I slutet när ankungen äntligen blir lycklig säger han att ”han kände sig riktigt glad över
alla hemskheter han varit med om” (s.35). Varför? Håller ni med honom?

JOBBA VIDARE
Läs fler sagor av H.C. Andersen och låt eleverna jämföra dem, eller välj någon annan av de
sagor som Vilja förlag har gett ut för att istället bredda arbetet med sagor av olika slag.
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