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Förord 

Under hösten 2019 genomfördes en extra satsning på sju av Stockholm stads skolor på 

initiativ av Medioteket. Syftet med satsningen var i huvudsak att utveckla samarbetsformer 

mellan skolbiblioteken och fritidshemmen på skolorna. Följande skolor deltog: 

• Ekholmsskolan/Lillholmsskolan 

• Elinsborgsskolan 

• Kristinebergsskolan 

• Kungsholmens skola 

• Oxhagsskolan 

• Sköndalsskolan 

• Sundbyskolan 

Förutom att utveckla samarbetsformer syftade satsningen även till att öka användandet av 

bilderböcker på fritids samt verka språkutvecklande. Särskilt fokus har riktats mot metoder 

som använder estetiska uttrycksformer, digitalt skapande samt olika former av textsamtal 

och berättande. 

Detta idématerial är ett resultat av arbetet ute på skolorna och är tänkt att fungera som 

inspiration för andra.  Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagande skolor - elever och 

personal!  Utan er hade inte detta idé- och metodmaterial kunnat skrivas. Alla bilder (om 

inget annat anges) är från våra besök på skolorna.  

I centrum står dessa fyra böcker som alla är sk silent books: 

• The Lion and the Mouse av Jerry Pinkney  
• Simbassängen av JiHyeon Lee  
• Resan av Aaron Becker  
• Pojken och huset av Maja Kastelic   
 

Det är givetvis fritt fram att plocka de bitar som känns lockande och helt strunta i annat.  

Vissa idéer kan också föras över till de andra böckerna som ingår även om de här i 

idématerialet står under en viss titel.  

Lycka till! 

Maria Ronnås   Jenny Karlsson 

maria.ronnas@edu.stockholm.se  jenny.m.karlsson@edu.stockholm.se  
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Lgr 11 (del 4 Fritidshemmet)  
    

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för 
och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen 
sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att 
använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att 
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge 
eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda 
syften.   

   
Centralt innehåll (urval)   

• Samtala om olika typer av texter.   

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.   

• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.   

 

 

 

Silent books 

Arbetet med ordlösa böcker öppnar för många möjligheter till språkutveckling och skapande 

aktiviteter. Textlösa böcker skapar ett aktivt förhållningssätt – läsaren inspireras till att själv 

berätta och ta över författarrösten. De/den som läser blir medskapare. 

När vi läser textlösa böcker där bilderna bär berättelsen aktiveras vår fantasi och vi tränas i 

att analysera bilders budskap. Bilderböckerna kan berättas på många olika språk och ge en 

frihetskänsla för elever med läs-och skrivsvårigheter. 

Det gemensamma berättandet utvecklar språket, ordförrådet samt stärker förmågan att 

lyssna och tala. Det hjälper oss att tänka och minnas och innebär ett mer aktivt sätt att 

arbeta med språk och bilder. Det är en komplicerad process att tolka bilder i en berättelse. 

Det gäller att förstå sammanhanget och hur bilderna hänger ihop samt hålla ledtrådarna i 

huvudet. 

Det finns inget facit. Metoden är flexibel och går att anpassa till olika grupper. Barn blir lätt 

fångade och engagerade. Framförallt är det roligt, ger läs-och skrivlust samt skapar 

motivation. IBBY (International Board on Books for Young People) har arbetat med och 

skrivit om Silent Books och vi har hämtat mycket inspiration därifrån till detta idématerial, 

bland annat från denna handbok som vi varmt rekommenderar. 
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Boksamtal 

Att samtala om böcker förstärker upplevelsen av berättelsen och hjälper oss att förstå den 

på fler sätt än vi gör på egen hand. I boken Boksamtal med bilderböcker från 2017 skriver 

författaren Agneta Edwards (s.14) att boksamtal kan: 

• fördjupa barnens förståelse, tolkning och upplevelse av boken 

• ge verktyg för att tolka mer komplexa bilder och texter 

• vara språk-och tankeutvecklande 

• vara ett tillfälle att samtala i demokratisk anda, lära sig lyssna till och acceptera 

andras åsikter och våga uttala och stå för sina egna tankar 

• knyta boken till barnens egna upplevelser och hjälpa dem att reflektera över och 

bearbeta händelser och existentiella frågor 

• hjälpa barnen att se saker ur andras perspektiv och stärka den empatiska förmågan 

• skapa en läsande gemenskap 

• förmedla strategier för läsning 

• bidra till att stärka förutsättningarna för barn från mindre literacy-stimulerande 

miljöer 

• ge ökat bokintresse, när barnen förstår mer och upptäcker hur mycket böcker kan 

innehålla 

• bli utgångspunkt för lärande inom många områden 

Det finns olika metoder för boksamtal och även om det ofta går utmärkt att samtala om en 

gemensam berättelse utan att följa en specifik metod så kan det ibland vara tryggt att som 

samtalsledare ha färdiga frågor att plocka fram. En av de mest använda 

boksamtalsmetoderna är skapad av Aidan Chambers och bygger i korta drag på dessa 

huvudfrågor: 

1. Vad gillar du i boken/berättelsen? 

2. Vad ogillar du? 

3. Är det något inte riktigt förstår eller undrar över? 

4. Kan du se några mönster/kopplingar? Fanns det sådant som upprepades? 

 

iMovie  

 
iMovie är ett redigeringsprogram för film som även har färdiga mallar för att skapa trailers 
av olika slag. Bra för att skapa boktrailers som reklam för en bok eller som en metod för att 
återberätta. iMovie är en app som du ladda ner utan kostnad.  
Här finns en manual hur du gör för att skapa boktrailers iMovie. Elever kan arbeta på egen 

hand eller i grupp.  
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Introducera böckerna 

Under arbetet ute på skolorna har många upptäckt att introduktionen av böckerna är extra 

viktig för att snabbt få med eleverna på tåget. Några exempel på introduktioner som 

fungerat väl: 

Spela musik och låt barnen läsa på egen hand helt utan prat. 

 

Skattjakt på skolgården. Låt barnen leta 

efter bokstäver som sedan tillsammans 

bildar titeln på boken (med fördel 

under skoltid så att alla barn är med). 

 

 

Läs boken tillsammans gärna med hjälp av projicering på väggen för en grupp barn eller 

använd till exempel någon filmatisering som finns på Youtube (gäller Resan), men stäng av 

musiken. Berätta tillsammans vad ni ser. 

Ett tips (från IBBY) hur du kan inleda just kring silent books är att: Välj en bok, sitt 

tillsammans (2 pers eller 20), visa varje sida. Du behöver inte säga något. Var öppen för vad 

deltagarna säger, låt dem säga det som behövs. Låt dig överraskas av den närvaro och 

koncentration som kan uppstå. När boken är slut, be om ett ord som säger något om boken. 

Ibland lämnar stunden efter sig en känsla av lugn och ro samtidigt som den är konkret och 

förankrad i upplevelsen. 
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The Lion & the Mouse av Jerry Pinkney 

Den här boken bygger på en klassisk fabel som finns utgiven i 

många varianter. Bland annat har Cirkulationsbiblioteket ”Aisipos 

fabler” där berättelsen om Lejonet och musen ingår. I början av 

berättelsen blir musen jagad och råkar då väcka lejonet. Lejonet 

skulle lätt kunna döda musen men väljer att släppa hen fri. Sedan 

kommer några jägare och fångar lejonet med ett nät. Musen kan 

då befria lejonet genom att gnaga hål på nätet. 

Boken innehåller några ljudhärmande ord, för att illustrera ljud som till exempel lejonets 

vrål och musens gnagande. Men berättelsen förs fram helt och hållet av bilder och räknas 

därför ändå som en silent book. 

Boken har skapats av Jerry Pinkney, född 1922 i USA. Den gavs 

ut för första gången 2009. Jerry Pinkney har illustrerat mängder 

med bilderböcker, men The Lion & the Mouse är hans mest 

kända. Inspiration till miljön i boken har Pinkney hämtat från 

Tanzania och Kenya. Att visa att både lejonet och musen har 

familjer och ungar är ett tillägg som, vad vi vet, enbart finns i 

Pinkneys version av berättelsen. 

Här kan du se ett klipp där författaren själv berättar om boken 
(på engelska), ca 5 min: 
https://www.youtube.com/watch?v=iptWPwWbwgM  
 

Foto: Wikipedia 

 

Diskutera 

• Vem är modigast? Lejonet eller musen? 

• Vad tror du “En liten vän kan också vara en mycket viktig vän” kan betyda? 

• Varför släpper lejonet musen fri i början av boken? 

• Varför hjälper musen lejonet i slutet av boken? 

• Varför vill jägarna fånga lejonet? 

Skriva 

• Gör pratbubblor till bilderna. Vad säger Lejonet och Musen till varandra? 

• Skriv egna fabler, som inspiration – läs fler fabler!  
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Dramatisera 

Dramatisera berättelsen och spela upp för varandra. Roller: Lejonet, Musen, Ugglan som 

jagar i början, Jägare… Kanske filma dramatiseringen? 

Visa en bild ut boken, gärna uppförstorad på väggen, och låt barnen fantisera fram en ny 

berättelse utifrån den bilden. Rekvisita som kläder och tyger är bra att ha till hands.  

Fundera över vad som skulle kunna hända om lejonet och musen hamnade någon 

annanstans? Vad skulle hända om de till exempel vaknade upp i en park i Stockholm eller i 

skolans gymnastiksal? 

 

Blandat 

Ta reda på mer om djuren på bilderna, till exempel på sista sidan. Vad de heter mm. 

Titta på filmen Lejonkungen. (Finns det några likheter med boken, t ex miljö?)  

Jobba med rörelser och temat stor/liten: Var det största lejonet du kan, var den minsta 

musen du kan. Plocka andra saker från boken och gör med kroppen, till exempel stort 

träd/litet träd, stor sol/liten sol. Låt barnen komma på idéer utifrån bilderna. Använd gärna 

musik till så blir det lättare att röra sig. 

Måla egna lejon och möss. Ge stegvisa instruktioner, måla två ögon, en nos, två öron etc. 
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Gissa djuret? 

Med hjälp av så kallade QR-koder går det att göra mycket. Här är ett exempel med ledtrådar 

till ett specifikt djur. Kan du gissa vilket? Läs av QR-koderna med en QR-läsare i mobil eller 

på platta. Koderna kan med fördel sättas upp som en tipspromenad. 

LEDTRÅD 1    LEDTRÅD 2   

   

LEDTRÅD 3    LEDTRÅD 4 

   

LEDTRÅD 5    Här hittar du rätt svar: 
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 Simbassängen av JiHyeon Lee 

Boken handlar om en pojke som med viss tvekan kliver ner i en överfull 

simbassäng. Han dyker sedan ner i vattnet och träffar där en vän och 

tillsammans dyker de ännu djupare och upptäcker en fantastisk och 

fantasifull värld under ytan.  

Boken har skapats av JiHyeon Lee (född 1981) som 

bor och verkar i Seoul, Sydkorea. Simbassängen är 

hennes debutbok och inspirationen till den fick hon från ett 

barndomsminne där hon, utan att kunna simma, med badring runt 

magen kastade sig i en simbassäng. I bassängen tittade hon ner och 

såg sin egen spegelbild i vattnet och började fantisera om vad som 

kunde finnas under ytan. Tanken på kontrasten mellan stojet ovanför 

ytan och tystnaden i djupet blev början på denna bok. Läs mer om 

JiHyeon Lee i en intervju på engelska gjord av Picturebook Makers. 

Simbassängen gavs ut i Sverige 2016 av förlaget Mirando bok. 

Foto från förlagets hemsida 

Diskutera 

• Hur tror du pojken känner sig i början av boken, när han står på kanten av 

bassängen? 

• Har du själv badat i en simbassäng/pool någon gång? Hur kändes det? Har du 

badat någon annanstans? I havet eller i en sjö? Är det någon skillnad? 

• Vilket djur i vattnet verkar vara snällast? Något som inte verkar var snällt? 

• Spelar det någon roll att de var två som upptäckte vad som fanns under ytan? 

Hade det varit samma sak att vara ensam?  

• Vad tror du händer när alla gått upp ur bassängen? 

 

Bildskapande  

Måla med olika nyanser av bokens huvudfärger rött och blått. Hur många olika blå 

nyanser kan ni hitta, till exempel genom att klippa bitar ur en veckotidning? Hur många 

olika nyanser av rött kan ni skapa med vattenfärger? Klipp ut små bitar och gör ett stort 

collage. 

Titta på bokens allra första och sista uppslag och inspireras till att göra egna 

siluettbilder/skuggbilder i mörk färg och klistra upp på ljusare bakgrund. 
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Gör ett stort hav av spännpapper och klistra dit olika sorter av fantasifiskar (eller sådana 

som finns på riktigt). Låt det myllra av liv!  

Gör en egen simbassäng av en kartong. Ta med olika detaljer som brukar finnas som 

lampor, trampoliner mm. 

 

 

Skriva/Språkträning 

Skriv egna texter till bilderna. 

Gör Ordblommor med egna associationer och reflektioner: 
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Rörelse och drama 

Spela upp en teater om berättelsen. Hitta på egna repliker och skapa rekvisita. 

 

 

Gör en egen Skuggdans bakom skynken. Inspiration kan du 

hitta på youtube om du söker på till exempel: Pilobolus 

shadowlands. Att använda skynken som gör att bara 

siluetter syns kan hjälpa dem som inte vågar synas på en 

scen - kanske kan de våga visa upp sig/bli filmade som 

siluetter?     Bild: Pixabay 

På nästa sida hittar du instruktioner till en koreografi om du känner dig sugen på att testa 

att dansa en bok. 
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BOKDANS 

Simbassängen av JiHyeon Lee (Bokförlaget Mirando 2016) 
 

 
Musik:  
 Punkt 1 nedan: Något snabbt och 

hårt (Ex “The Bongo Song” av 
Safari Duo)  

 Punkt 2-8 nedan: Något lugnt och 
harmoniskt (Ex “Chariots of fire” 
av Vangelis) Upprepa så många 
gånger som det behövs  

 
Rekvisita: Små sjalar, maskeringstejp 
 
Förbered: markera en rektangel på 
golvet genom att tejpa med 
maskeringstejp (alternativt lägga ut 
sjalar, tyger eller likande eller använd 
streck i gymnastiksalen). Tejpa även 
streck ut från rektangelns hörn:  
 

 
 

 
Inled genom att läsa/titta igenom 
boken från början till slut. Vad 
händer på bilderna? 
 
Uppvärmning:  

• I ring runt bassängen - simma 
stående på olika sätt bröstsim, 
crawl, ryggsim, fjäril, grodsim, 
simma som du vill...  

 

• Träna på tecknen för Val (två 
olika): 

 
 
 
 

Nr 1: Flata händer, riktade mot varandra 
och inåtvända, tummarna hakade i 
varandra, förs uppåt samtidigt som de 
vrids uppåt, förs nedåt. 

 

               
 
 
 
 
 
Nr 2: O-handen, uppåtriktad och 
framåtvänd, förändras till sprethand 
med bibehållen kontakt ovanpå 
hjässan. 
 

          
 
(Bilder och beskrivningstext hämtade från svenskt 
teckenspråkslexikon, Stockholms universitet. 
https://teckensprakslexikon.su.se/ ) 

 
 
Nu börjar bokdansen! 
 
Ledaren lotsar igenom bokdansen 
genom att muntligt instruera och visa 
genom att dansa själv. 
 

1. Stå på kanten runt bassängen, dvs 
den markerade rektangeln. Tveka, 
doppa en fot i taget i “vattnet”.  
Sätt på musik (1) och kliv i 
bassängen. Låtsas ha simdyna på, 
knuffas lite. Det ska vara trångt!  
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2. (Byt musik till musik 2) “Dyk” ut 
utanför bassängens kanter. Sprid 
ut er på golvet.  Rör er i 
slowmotion runt i rummet. 
Upptäck varandra: Kroka i 
varandra 2o2 på något sätt. Spegla 
varandras rörelser. Hälsa på 
varandra med olika kroppsdelar. 
  

3. Upptäck havet och bli små fiskar, 
sjöhästar, koraller, snäckor, 
sjöormar, sjögräs, stora fiskar, 
elaka fiskar, snälla fiskar (ev 
använda små sjalar). Vad minns ni 
från boken? 

  
4. Alla stannar upp, samlas i ring och 

tittar åt samma håll. Valen 
kommer! Gå till strecken som 
sticker ut från bassängens hörn. 
Alla vända åt samma håll. Gör 
tecknen för val i takt med musiken. 
Upprepa tecken många gånger och 
rör er samlat till strecket framför. 
Stanna. Gå på olika sätt mellan 
strecken, alla samtidigt och stanna 
upp en stund vid nästa streck. Sista 
gången till en ring istället för att gå 
till nästa streck. 

  

5. För en arm uppåt samtidigt som 
alla rör sig in mot mitten av ringen 
och sedan ut igen. Upprepa med 
andra armen, första igen osv. 
Långsamt och smått i början och 
sedan fortare och fortare, större 
och större. Bli luftbubblor och rör 
er snabbt runt i rummet med 
runda rörelser och till slut tillbaka 
till bassängen. Alla i bassängen 
igen, det blir trångt.  
 

6. Bli trötta, gäspa, kliv ur bassängen 
och sätt er ner i ring.  
 

7. Visa boken och bilderna – prata 
om hur det kändes att 
dansa. Förslag: sätt på “Chariots of 
fire” ytterligare en gång och 
bläddra sakta igenom boken så att 
alla tysta tittar på bilderna. 

 

 

Ovanstående är förslag på hur du kan 
göra. Men det är såklart fritt fram att 
ändra, stryka, lägga till så som du själv vill. 
Det finns inget rätt eller fel och det som 
passar en grupp kanske inte passar en 
annan. 
 
Lycka till! 
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Resan av Aaron Becker 

Så här beskrivs Resan av Aaron Becker i IBBYs handbok till silent books: 

Om en ensam människa som kämpar med att bli sedd och lyssnad på, som får hjälp av en röd 

krita/penna och med stöd av fantasin tar sig vidare, hittar knep att övervinna svårigheter och 

som till slut finner en vän som också har en Magisk krita/penna och förmåga att fantisera. 

Kan leda till samtal om längtan, drömmar, fantasins kraft, om att få hjälpa och själv få hjälp. 

Aaron Becker  

är en amerikansk författare och illustratör av barnböcker. Han är 
mest känd för sin ordlösa barnbok Journey, Resan på svenska och 
de två övriga titlarna i trilogin Kartan och Återkomsten. Aaron 
Becker föddes 1974. Han har även gjort animeringar till 
Polarexpressen. 

 

 

Foto från Aaron Beckers hemsida 

 

Diskutera 

Stanna upp och fundera tillsammans över frågorna till boken i IBBY:s handbok till silent 

books. 

Lästillfälle 1 

Första uppslaget: Vad funderar barnet på tror ni? 
 

Bild 3 Rummet 
- Hur känner sig barnet tror du?  
- Vad ser du på bilden? Vad ser du för saker i rummet? 
- Vad händer när barnet hittar den röda kritan? 

- Vart leder dörren? Bor det någon där? Varför hänger det lampor bland träden? 

 

Stanna upp vid nästa bild där barnet står på bryggan. 

- Vad tror ni barnet tänker när hen står på bryggan? 

- Vad finns i vattnet? 

- Vad vill hen göra? 

 

Barnet kommer till en stad. 

- Vem bor i staden?  

Gemensamt berättande med stopp för att fundera tillsammans vid bilden vid vattenfallet. 
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- Vad händer nu? 
- Hur känns det att sitta där i båten och inte veta vad man ska göra? 

Använd gärna ”Stopp jag var där metoden” och låt någon av eleverna berätta om hur det 

känns och vad de tänker när de sitter där ensamma i båten.  

Rita och berätta vad du tänker kommer att hända.  Eleverna kan också rita vilka som kan bo i 
skogen. 

 

Lästillfälle 2 
 
Återberätta 
Förra gången så fick vi många olika förslag på vad som kommer att hända barnet med kritan. 

Spännande att få ta del av vad ni tänkte. Eleverna återberättar vad som hände innan 

vattenfallet och visar och berättar om sina bilder. 

 

Vi fortsätter i berättelsen. 

- Vad tror du barnet tänker om fågeln i bur? Vad tänker du? Vad tänker du om att ha djur i 

bur? 

- Varför släpper barnet ut fågeln. Vad händer, berätta. 
- Vart leder dörren i palmen? 
- Vem träffar barnet där? 

 

Avslutningsvis 

- Hur kommer det att gå för de båda barnen? 
Dramatisera en fortsättning på berättelsen.  
Roller: flickan, fågeln, pojken, cykeln 

 

 

Bildskapande 

Rita en fortsättning på 

boken. 

 
I berättelsen så förekommer 
många olika sorters fordon, 
farkoster, vilka minns ni? 
Sparkcykel, båt, luftballong, 

luftskepp, flygande matta, 

cykel, tandemcykel. 

Rita ditt favoritfordon. 
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Anteckna ord på blädderblock under diskussion om boken. Skapa sedan bilder utifrån de 

nedskrivna orden. 

 

Animering 

Eleverna kan få arbeta med att göra animerad film av en tänkt fortsättning 

Arbeta gärna med Stop Motion 

Skriva/Språkträning 

Gör en egen ordbok med 

egna bilder utifrån ord som 

finns i berättelsen: 
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Pojken och huset av Maja Kastelic 

Den slovenska bilderboksskaparen Maja Kastelics bok Pojken 
och huset är en vacker och på ytan enkel berättelse om en liten 
pojke som går genom staden, upptäcker en katt i en öppen dörr 
och följer efter den in i huset. Katten springer före från rum till 
rum och pojken följer med… på vägen finner han teckningar som 
han samlar upp. Den vindlande färden från rum till rum slutar till 
sist på vinden där en liten flicka sitter och ritar, det är hennes 
teckningar han samlat. Tillsammans går de ut på takbalkongen i 
solskenet och förvandlar alla teckningar till flygplan som svävar 
ut över staden, medan katten nöjd tittar på. 
När man ser närmare på bilderna upptäcker man mycket mer. 
På varje sida finns något som refererar tillbaka till andra böcker 
och berättelser: Gatorna pojken går på heter Grimms 
gata och Andersens gata. 
Små texter här och var på väggar eller lappar i huset, innehåller budskap likt dem man kan 
finna i Shaun Tans böcker. En tavla i boken avbildar också direkt 
boken Ankomstens huvudperson. 
I ett av rummen har det pågått ett tekalas med spelkort på borden och en vitklädd 
drottningdocka – en solklar liten blinkning till Lewis Carrols Alice i Underlandet 
Små luckor och figurer och pyttesmå tekoppar som dyker upp, påminner om Sven 
Nordqvists Pettssonböcker – men i en helt annan färgskala. Och den stora konstsalongens 
tavlor avbildar allesammans kända sagor som Roald Dahls SVJ och folksagan Prinsessan och 
grodprinsen tex. Ju mer man tittar desto mer hittar man! 

 
Pojken och huset är en silent book – dvs en berättelse helt berättad i bild – även om det 
som sagt finns små skrivna budskap här och var i bilderna. 

 

Bilderna är vackra, realistiska och tydliga i en dämpad färgskala med svart, grått, vitt och 
olika bruna/rödbruna toner. Det bidrar till den lite stillsamma stämningen och gör det 
lättare att upptäcka alla små detaljer som inte drunknar i färgbruset. Berättelsen påminner 
om den klassiska bilderboken ”Historien om någon” där läsaren följer ett rött garnnystan 
från rum till rum och boken ”En mörk hemsk historia” av Ruth Brown där kattens promenad 
genom det mörka huset blir mer spännande för varje sida. 
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Maja Kastelic är en slovensk konstnär och 
barnboksillustratör som fått stor 
uppmärksamhet både i hemlandet och 
internationellt. Illustrationerna till Pojken och 
huset visades i en Illustratörsutställning på 
Bokmässan i Bologna 2015. Hennes bilder är 
enkla men detaljrika och ofta kan man hitta 
parallellhistorier inbyggda i bilderna. Maja 
Kastelic föddes 1981 i Nova Mesto en 
barockstad nära gränsen till Kroatien. 

Maja Kastelics hemsida 

Här kan man läsa ett intressant blogginlägg av författaren om hur bilderboken kom 
till: http://blog.picturebookmakers.com/post/157230439041/maja-kastelic 

Pojken och huset finns i klassuppsättning på Cirkulationsbiblioteket i Stockholm 
http://cirkbloggen.se/pojken-och-huset/  

Metod 

Pojken och huset är en linjär berättelse med en röd tråd och tydlig berättarstruktur. Man 
kan prata om början, mitten och slut i berättelse. 

Läsberätta tillsammans. Du kan också berätta själv för eleverna med stopp där barnen får 
fylla i. 

Skriva eller berätta muntligt 

Hitta parallellhistorien i boken om vad de två små mössen har för sig. Hitta på mössens 
berättelse. 

Hitta detaljer till andra böcker i bilderna. 

Aktiviteter 

• Gör en tipspromenad med bildfrågor. Vilken andra sagor finns avbildade i 
berättelsen. Bra för äldre barn som känner till fler berättelser. 
 

• Vik pappersflygplan eller pappersfåglar av teckningar - vem flyger längst? 
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• Gör en skattjakt med ledtrådar, kanske med hjälp av QR-koder, ute/inne. 
 

• Återberätta historien med hjälp av fotograferade bilder ur boken. 

 
 

• Gör en trailer med bilderna i boken och återberätta historien. 
 

• Bilder som berättar ur IBBY handboken för ”Silent Books”. 
-Lägg ut bilder på ett bord. Be deltagarna gå runt, titta på bilderna och välja en bild 
de tycker om. De får sedan berätta om sina bilder och varför de valt just den bilden. 
 

• Byt genre och gör om den ljusa berättelsen till en mörkare, till exempel ”Pojken i 
Skräckhuset”. Passar kanske extra bra till Halloween? 
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• Gör egna hus och skriv/berätta muntligt om vilka som bor i de olika husen. Sätt upp 

som en stad på väggen i korridoren. 
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