ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

KARIN BRUNK HOLMQVIST

Rapsbaggarna

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Rapsbaggarna av Karin Brunk Holmqvist. 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
Bröderna Albert och Henning lever ett enkelt liv på landsbygden. De håller gärna koll på
vad som händer med huset där de växte upp. Men de hade aldrig kunnat ana vad deras
nyfikenhet skulle leda till … Rapsbaggarna är en humoristisk historia om hur livet oväntat
kan förändras.

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.
Rapsbaggarna är bearbetad till lättläst av Tomas Dömstedt.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle ni säga då?
2. Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
3. Varför heter boken Rapsbaggarna? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.
4. Henning och Albert lever på landsbygden. Beskriv platsen som de bor på. Hur ser den
ut? Hur är människorna? Har du bott på någon liknande plats någon gång?
5. Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel 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.
6. Henning och Albert funderar på att spöka i sitt gamla hus. De läser i mammans dagbok
om luft som stod still och hur något rörde sig genom köket. Tror du på spöken? Motivera
ditt svar.

Diskutera
1. Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
2. Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
3. Vad tror ni kommer att hända med Henning och Albert? Förändrar sig deras tillvaro
mycket tror ni?
4. Albert och Henning lever på landsbygden. Skulle de kunna passa in i staden? Varför/
varför inte?
5. Var tycker ni att det är bäst att bo: på landsbygden eller i stan?
6. Finns det någon person i boken som ni blir extra nyfiken på? Vem i så fall och varför just
den personen?
7. Bröderna läser sin mammas dagbok. Får man läsa andras dagböcker tycker ni?
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