Pedagogiskt material

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.
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.

