
SARAH SHEPPARD
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Sarah Sheppard  är gäst i Estrids Boklubb. 
Ha gärna Sarahs bok ”Viktiga kartor” och någon annan av hennes faktaböcker tillgängliga.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

Sarah skriver och illustrerar faktaböcker för barn. Vad är skillnaden mellan en faktabok och en 
sagobok? Finns det likheter?

Titta på pärmen till boken Viktiga kartor. Vilka djur känner ni igen?  Välj ett av djuren och gör en 
faktaruta. Skriv den fakta du själv tycker att är intressantast!

Ett av Sarahs tips till dig som vill göra en faktabok är att välja något du brinner för, alltså något du 
verkligen gillar och är intresserad av. Om du skulle skriva en faktabok, vad skulle den då handla om? 
Det behöver inte vara något du vet mycket om – du kan också välja något du skulle vilja lära dig 
mer om. Vad skulle boken heta? Rita en pärm till din faktabok. Om du vill kan du också skriva en 
baksidestext.

Sara berättar att en av de häftigaste upplevelser hon varit med om var att simma med späckhuggare. 
Vilket vilt djur skulle du helst vilja träffa? Skriv en berättelse om när du får träffa djuret. Rubriken till 
din berättelse ska följa mallen ”När jag simmade med späckhuggare” (När jag lekte med lejon, När 
jag matade giraffer …)

Estrid undrar vad Sarah helst skulle vilja illustrera, och Sarah säger att hon skulle vilja illustrera 
jordens evolution, med alla arter och all utveckling. Ta reda på mer om jordens evolution. Rita en 
serie på fem rutor med de steg i evolutionen som du tycker att är viktigast!

Bokpratarbarnen tittar i Viktiga kartor och läser att det bara var män som fick resa förr, och därför 
är nästan alla upptäcktsresande män. Varför var det så? Rättvisa mellan kvinnor och män kallas för 
jämställdhet. Ta reda på mer om jämställdhet. Du kan använda sökorden: milstolpar för jämställdhet, 
kvinnlig rösträtt, jämställd föräldraledighet, namnlagen. Finns det orättvisor mellan könen i dag? 
Behandlas alla rättvist? Diskutera.



CARA KNUUTINEN
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Cara Knuutinen är gäst i Estrids Boklubb. Ha gärna Caras bok ”Betty i luften” och någon av 
Saga Blom-böckerna tillgänglig.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

Estrid frågar Cara vilken berättelse hon helst skulle vilja illustrera, och Cara säger att hon helst 
skulle illustrera en berättelse hon skrivit själv. 
Vilken berättelse skulle du tycka att var rolig att illustrera? Någon klassisk saga, en bok om något 
speciellt ämne eller något du skrivit själv? Diskutera.

Böckerna om Saga Blom, som Cara illustrerat, är samtidigt faktaböcker och bilderböcker. När Cara 
har arbetat med dem har hon behövt ta reda på en hel del om naturen, och om hur olika arter ser 
ut. Hon har sedan kombinerat faktan med fantasi. Välj en av rubrikerna nedan, eller hitta på en egen 
rubrik med både fakta och fantasi. Ta reda på fakta om ämnet och rita en pärmbild där du 
kombinerar det du tagit reda på med fantasifigurer eller annat fantasifullt.

Under havsytan
Äventyret med den första bilen

Vid regnbågens slut
Resan till Mars

Kattungens bästa vän

Bokpratarbarnen tittar i boken Betty i luften och märker att den utspelar sig i Helsingfors. 
De känner igen Domkyrkan och Brunnsparken. Vilken saga skulle kunna utspela sig på din hemort? 
Skriv en berättelse om något som händer där du bor. Gör gärna illustrationer till, där byggnader 
eller annat som man kan känna igen från din hemort syns. 

Cara säger att illustrationer i läroböcker har en lite annan funktion än illustrationer i en bilderbok. 
I en lärobok är det viktigare att bilden är mer exakt, och kan ibland också fungera som en del av 
den fakta eleven ska lära sig. I bilderboken är illustrationerna mer fantasifulla. 
Titta på illustrationer i någon av dina läroböcker och jämför med illustrationer i en bilderbok. Vad 
har illustrationen i läroboken för uppgift? Kan illustrationer i läroböcker också vara fantasifulla?

Cara berättar att i en bilderbok är det oftast 32 sidor, alltså femton uppslag. Välj en text som inte 
har illustrationer. Det kan vara en text du skrivit själv eller en text någon annan skrivit, t.ex. en fabel 
eller en klassisk saga. Gör en plan för hur berättelsen skulle se ut i en bilderbok, om du delade in 
den i 32 sidor. Hur delar du upp texten? Skissa bilder till varje uppslag.

Bokpratarbarnen tittar i boken Saga Blom kollar in våren. De funderar på vad de olika fåglarna heter 
på svenska och finska. Töhtöhyyppä heter tofsvipa på svenska. Ta reda på vad följande fåglar heter på 
finska:
domherre, talgoxe, blåmes, kråka, stork

Välj en av fåglarna och gör en faktaruta.



ANTTI OLLIKAINEN
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Antti Ollikainen är gäst i Estrids Boklubb. Ha gärna Anttis bok ”Vrooom!” tillgänglig.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

 Boken Vrooom! har ingen dialog och ingen berättelse. Det är bara bilder och ljud. 
Vad handlar boken om? Titta genom den och fundera enskilt. 
Berätta för de andra i gruppen vad du kom fram till. Tyckte alla att den handlade om samma sak? 

Hur ska boken Vrooom! läsas? Pröva att läsa den högt i grupp. 
Vilka rörelser passar ljuden? Dramatisera!

Vrooom! är ett så kallat onomatopoetiskt ord. Ett onomatopoetiskt ord är ett ord som skrivs som 
det låter. Kommer ni på andra onomatopoetiska ord? Några exempel är pang, klick och wow. 
Onomatopoetiska ord används ofta i serier. Välj något av orden i boken Vrooom! eller ett annat av 
de onomatopoetiska orden ni kommit på och fundera på vilket typsnitt som skulle passa ordet. 
I serier brukar också pratbubblan runt ordet passa ihop med ordets ljud. 
Skriv ordet med en passande font i en pratbubbla eller ram som också passar ordet.

Antti berättar för Estrid att han också gjort illustrationer till spel, och att det påminner om att göra 
serier eller bilderböcker eftersom också ett spel har en historia. Fundera på ett spel som du har 
spelat. Vad handlar spelet om? Vad är spelets historia? Berätta för en kamrat. 
Hitta på en historia till ett eget spel!

Antti berättar att en fördel med att ha ett arbetsrum tillsammans med andra inom samma branch 
är att fler tittar på hans bilder och att han kan få feedback. Han berättar att han av en av sina lärare 
fick allt för positiv feedback. Varför tycker han att det var problematiskt? 
Vad tycker du, är det bättre med positiv eller negativ feedback? Fundera på hur man kan ge kritik 
åt varandra på ett sätt så att ingen blir ledsen, men så att den som får kritik ändå får ut något av 
kritiken.

Antti säger att han ville skriva en bok för små barn, som inte ännu kan prata, och funderade på hur 
man kan läsa med bara ljud. Han använder orden naputella, metelöidä, kolistella. Ta reda på vad orden 
betyder. Kan ni hitta på synonymer till orden, alltså ord som betyder ungefär samma sak?
Om ni har både den svenska boken Vrooom! och den finska versionen Tsuuum! så kan ni jämföra 
hur ljuden skrivs på de olika språken. Varför är det inte samma, tror ni?



HANNA LUNDSTRÖM
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Hanna Lundström är gäst i Estrids Boklubb. Ha gärna någon av Hannas Rassel prassel-böcker 
tillgänglig.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

Hanna berättar att då hon skrev Rassel prassel puss, som är för bebisar, funderade hon på vad som 
är spännande i en bebis liv. Hon skrev dikter om bl.a. tvättmaskinen och om moppen. 
Titta runt dig i rummet. Välj ett vardagligt föremål, t.ex. en penna, en gardin eller en skräpkorg. 
Skriv en dikt om föremålet.

Hannas nyaste bok Rassel, prassel, strössel handlar om en promenad i stan. Ett uppslag handlar om 
att gå på café och äta bakelser och bullar. 
Hitta på en egen fantasibakelse. Rita eller gör bakelsen i lera. Skriv en dikt om din bakelse!

Alla böcker Hanna skrivit hittills har en titel som börjar med Rassel, prassel. Det är så kallade 
onomatopoetiska ord. Hur låter rassel och prassel? Gör ljuden med föremål och material du hittar. 
Hitta på andra onomatopoetiska ljud. Hur låter de? Gör ljuden med föremål och material eller med 
din egen kropp.

Hanna berättar att det inte alltid är så lätt att komma på vad en dikt ska handla om. Då brukar hon 
gå ut i naturen för att få inspiration. Hennes senaste bok, Rassel, prassel, strössel utspelar sig i en 
stad, så då var det antagligen i en sådan miljö hon rörde sig för att få inspiration. Ta en promenad i 
din omgivning. Var alldeles tyst. Samla på sinnesintryck: Vad hör du? Hur doftar det? Vad känner du? 
Vad ser du? Skriv en dikt med dina intryck. Om du vill kan du använda den här mallen:

     Jag är i …
     Jag ser …
     Jag hör …
     Det doftar/luktar …
     Jag känner …
     Jag är i (upprepa första raden)

Hanna berättar att hon kunde delar av Alla vi barn i Bullerbyn utantill, för att boken var så viktig för 
henne. Estrid berättar att hennes syster kunde delar av Sixten och Blixten utantill. 
Finns det någon bok eller film du läst eller sett på så mycket att du kan delar utantill? Vad är det 
som gör att du lärt dig just den utantill?

Hanna berättar att det finns vissa skillnader mellan dikter för barn och dikter för vuxna, men att 
hon tror att barn kan gilla dikter för vuxna, och vuxna kan få ut mycket av att läsa dikter för barn. 
Jämför en dikt för barn och en för vuxna. Vilka skillnader hittar du? Vilka likheter hittar du? 
Vilken tyckte du bäst om? Varför?



KAROLIINA PERTAMO
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Karoliina Pertamo är gäst i Estrids Boklubb. Ha gärna Karoliinas bok ”Kaninen gillar” tillgänglig.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

Kaninen gillar handlar om kaninen och hens vänner. Gör en bok om alla i er klass enligt samma 
modell, men byt ut djurnamnen mot era namn. Varje elev får säga två saker som hen gillar. Rita bilder 
och gör en bok.
Kaninen gillar molntussar, maskrosor och sin vän …
Igelkotten! Igelkotten gillar …

Karoliina brukar använda collageteknik då hon gör sina bilder. När man arbetar med collage blandar 
man olika material, klipper och klistrar. 
Gör en egen bild av ett djur genom att klippa ut delar i olika papper. Ni kan också använda tyger, 
naturmaterial eller annat spännande material som spetsar, paljetter och papperstejp. Ta reda på vad 
djuret heter på finska. 

Ett av Karoliinas roligaste projekt var att planera hur bokbussen i Orimattila skulle se ut. Hur tycker 
du att en bokbuss borde se ut? Läraren eller någon elev i klassen kan rita konturerna av en buss. 
Kopiera upp så att alla får varsin kopia. Nu kan alla planera sin egen bokbuss, genom att rita, 
skriva och färglägga bussen. Kom ihåg att bussen ska passa som bokbuss, så det får gärna finnas 
något bokinspirerat på den. 

Karoliina berättar att hon först inte var säker på om hon skulle klara av att illustrera en bilderbok, 
men tänkte att hon måste testa. 
Har du någon gång tänkt att du inte klarat en sak? Vågade du testa? Hur gick det? 

I Karoliinas bilder är färgvärlden det viktigaste, och hon skissar aldrig på sina bilder. Istället planerar 
hon färgvärlden. Alla elever skriver en illustrationsidé på en lapp, t.ex. en picknick i skogen, på havets 
botten, en rymdfärd. Välj tre färger som du tycker att passar ihop. Nu drar läraren en av lapparna. 
Använd de tre färgerna du valt för att göra en bild till illustrationsidén. Det kan hända att färgerna 
inte alls passar dina tankar om ämnet, men försök ändå få det att fungera. 
Titta på slutresultatet. Gör det något att föremål fick fel färg?

Karoliina och Estrid pratar om att rita på dator, och att också det är att rita för hand. 
Har du testat att rita på dator eller pekplatta? Vad är likheterna och skillnaderna? Om du inte har 
testat kan du ladda ner en app eller ett program och testa. Det finns många olika, men en 
gratisversion som fungerar på både dator och pekplatta är sketchbook.



MERVI LINDMAN
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Mervi Lindman är gäst i Estrids Boklubb. 
Ha gärna några böcker som Mervi illustrerat tillgängliga.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

Människorna och djuren i Mervis illustrationer har ofta väldigt tydliga känslor, nästan som 
seriefigurer. Om de är glada så är de jätteglada, om de är ledsna hänger hela kroppen och om de är 
förvånade gapar deras munnar så stort att de knappt kan stå. Träna er på att visa känslor med 
kroppen. Slå upp en sida i någon av Mervis böcker för små barn (Bebbe-böckerna, Ingrid och 
Ivar-böckerna eller Memmuliböckerna). Försök härma känslan som personen eller personerna på 
bilden har. Använd hela kroppen. 
Om ni vill göra uppgiften svårare kan ni skriva känsloord på lappar och turas om att dra en lapp och 
visa känslan med kroppen. De andra gissar känslan. Uppgiften kan också göras som språkträning. 
Skriv då känslolapparna på finska.

Mervi säger att bilder för små barn måste vara tydligare och mindre detaljerade än bilder för äldre 
barn. Titta i två böcker, där den ena är tänkt för små barn (till exempel någon av Mervis Bebbe- eller 
Ingrid-böcker) och den andra tänkt för äldre barn (t.ex. Siiri-böckerna som är skrivna av Tiina 
Nopola och illustrerade av Mervi Lindman). Vilka olikheter hittar du?

Bokpratarbarnen tittar på illustrationer som Mervi gjort till en kapitelbok av författaren Timo 
Parvela. Bilderna är svartvita, men bokpratarbarnen diskuterar vilka färger som kunde finnas i bilden. 
Välj en kapitelbok med svartvita bilder (t.ex. någon av Ella-böckerna av Timo Parvela, med 
illustrationer av Mervi Lindman). Jobba med ett par, och välj en av bilderna i boken. Fundera först 
tyst för dig själv vilka färger du tänker dig att skulle finnas på bilden om den var i färg. Diskutera 
sedan med din klasskamrat. Föreställde ni er samma färger? Vad gjorde att du tänkte dig just de 
färgerna? 

Mervi är utbildad kläddesigner, och berättar att också ett klädesplagg eller en klädkollection 
berättar en historia. Välj en saga eller berättelse som du känner till bra. Det kan vara en klassisk saga 
eller en bokserie du läst många gånger. Designa ett klädesplagg eller en klädkollektion där berättel-
sen fungerar som inspiration. Vilka färger väljer du? Vilka mönster och detaljer passar berättelsen? 
Om ni vill kan ni i klassen på förhand bestämma vilka berättelser ni kan välja. Då kan ni tillsammans 
titta på de färdiga klädkollektionerna och gissa vilka berättelser klasskamraterna inspirerats av.

Estrid och Mervi pratar om att skisser ofta känns mer levande än den slutgiltiga bilden. Har du 
märkt samma sak? Testa att skissa något, gärna en händelse med mycket rörelse. Försök sedan att 
rita en mer detaljerad och färdig bild utgående från din skiss. Lyckas du förmedla samma känsla.



KATARINA 
VON NUMERS-EKMAN

Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Katarina von Numers-Ekman  är gäst i Estrids Boklubb. Ha gärna Katarinas bok 
”En annan Bea Bladh” tillgänglig.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

Boken Konrad och Kornelia handlar om Kornelia, som har en låtsaskompis trots att hon är gammal. 
Har du eller någon du känner haft en låtsaskompis? Berätta. 
Varför tror du att vissa barn har låtsaskompisar?

Titta på pärmbilden till En annan Bea Bladh. Vad tror du boken handlar om? Vem är Bea Bladh? 
Utspelar sig berättelsen i en stad eller på landsbygden?

Böckerna En annan Bea Bladh och Singer utspelar sig i Braxå, som är en fiktiv ort i Västra Nyland. 
Ta reda på var Västra Nyland är. Vilka orter finns där? Vad skulle en fiktiv ort nära din hemort kunna 
heta? Skriv en berättelse som utspelar sig på din fiktiva ort.

Katarina har tidigare varit läsambassadör. Hon berättar att en läsambassadör är en person som 
inpirerar barn att läsa böcker. Ta reda på mer om läsambassadörer. Finns det någon läsambassadör i 
Finland just nu? Hur ska man göra om man vill träffa en läsambassadör?

Boken Singer är inspirerad av sången Det var en gång en flicka som hette Josefin. 
Lyssna på den t.ex. på youtube. Vad handlar sången om? Diskutera.
Välj en sång eller låt som du tycker om och skriv en berättelse inspirerad av den. I din berättelse 
behöver inte exakt samma saker som händer i sången hända, men det ska finnas detaljer som 
påminner om sången. Om ni vill kan ni välja traditionella sånger som alla i klassen känner till så att ni 
efteråt kan gissa vilken sång klasskamraterna inspirerats av.

Katarina säger att barn och vuxna har ungefär samma problem, t.ex. kan man känna sig ensam både 
som barn och som vuxen. Kommer ni på problem som barn har som vuxna inte har? Vilka problem 
kan vuxna ha som barn inte har?  



SIRI KOLU
Här hittar du förslag på diskussion och aktiviteter som du kan göra i klass i samband med att ni ser 
avsnittet då Siri Kolu   är gäst i Estrids Boklubb. Ha gärna någon av Siris böcker i serien ”Me Rosvolat” 
tillgänglig.

Pedagogiskt material

Uppgifterna är indelade i tre nivåer.

lätt    medel    svår

En av böckerna av Siri Kolu som bokpratarbarnen tittar på heter Rosvoruoka. Det betyder 
rövarmat. Hurdan mat tror du rövare äter? Hitta på ett eget recept till någon rätt som skulle passa 
en rövare.

Siri visar Estrid två godispåsar och ber henne välja en. Vilken skulle du välja? Varför? Rita din egen 
drömgodispåse!

Me Rosvolat handlar om tioåriga Vilja som i misstag blir bortrövad av några rövare. Om ni har läst 
boken eller sett trailern för filmen på Youtube kan ni först fundera på hurdana rövarna är. Ni kan 
också diskutera andra kända rövargäng, som rövarna i Ronja Rövardotter och i Folk och rövare i Kam-
omillastad. Hitta på ett eget rövargäng. Hurdana är rövarna? Är de snälla eller elaka? Hurdana brott 
brukar de göra? Gör en tankekarta över ditt rövargäng. Rita en bild av dina rövare. Om du vill kan 
du skriva en berättelse baserat på din tankekarta.

Ni som läst Me Rosvolat kan diskutera följande frågor:
Hurdan är huvudpersonen Vilja? Hur förändras hon när hon blir bortrövad? 
Vilka skillnader finns mellan Viljas familj och rövarfamiljen? Vilka likheter finns mellan famlijerna?

Me Rosvolat har också blivit film. Ni kan titta på trailern för filmen på youtube. Om ni läst boken 
kan ni diskutera om Vilja och rövarna är som ni föreställt er dem då ni läst boken. Om ni inte läst 
boken kan ni diskutera frågorna i uppgiften ovan. 

Ett av Siris förslag på hur man kan komma vidare i sin berättelse är att föreställa sig att huvud-
personen skriver ett vykort till sin bästis. Hitta på en karaktär som kunde vara huvudperson i en 
berättelse du skriver, eller välj en huvudperson du redan skrivit om. Vad skulle stå på ett vykort från 
personen till hens bästa vän? Skriv.

Skriv en spännande berättelse som ska innehålla följande ord som Siri använder i intervjun med 
Estrid: ansa, saalis, nujertaa, räjäyttää
Ta först reda på vad orden betyder på svenska.




