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Svenska för dig – 
Litteraturhistoria
Svenska för dig är en helt ny serie med Lgr 11 som utgångs-
punkt. Första delen ”Litteraturhistoria” behandlar världslit-
teraturen från antiken till nutid och tränar samtidigt elever-
nas läsförståelse, lässtrategier och analys. Bokens upplägg 
gör det möjligt att arbeta kronologiskt eller tematiskt efter 
ditt eget tycke och smak. 

PROVLEKTION:  Den absolut sanna 
historien om mitt liv som 
halvtidsindian, Alexie 

Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag ur Svenska för dig - Litteraturhistoria. Provlek-
tionen behandlar Sherman Alexies ”Den absolut sanna historien om mitt liv som 
halvtidsindian”. I uppgifterna får eleverna träna på att resonera kring verket med 
kopplingar till dess upphovsman. 
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Förslag på genomförande:

1. Läs igenom den bifogade sidan med texten och elevuppgifterna.
2. Kopiera upp sidan till klassen.
3. Låt eleverna läsa texten och fundera över uppgifterna. De kan besvaras 

antingen skriftligt eller i gruppdiskussioner.
4. Låt eleverna skriva berättelser om sina egna liv. Kanske har de själva varit  

med om svårigheter som de lyckats övervinna?

Om Svenska för dig - Litteraturhistoria 

Svenska för dig – Litteraturhistoria möter elevernas förförståelse, sätter de 
utvalda verken i sina rätta sammanhang och ger samtidigt möjlighet att träna 
såväl läsförståelse och lässtrategier som de analysverktyg eleverna behöver för 
att bättre tillgodogöra sig nya texter. Boken kan användas antingen som klassisk 
lärobok, som referensbok (inkörsport) inför studier av ett enskilt verk eller som 
en lättillgänglig uppslagsbok i litteraturhistoria. Kort sagt är det en bok du gärna 
vill ha tillgång till i ditt arbetslag. 

Om kvalitetsaspekter att utveckla i läsförståelse och textanalys

Boken siktar in sig på att utveckla den ämnesspecifika förmåga i svenska som 
handlar om att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syf-
ten”. I kunskapskraven konkretiseras förmågan i följande delkrav:

• Läsflyt och val av/användning av lässtrategier
• Läsförståelse: sammanfattningar av texter med relevanta kopplingar
• Tolkningar av och resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter
• Resonemang om verket med kopplingar till upphovsman och tillkomstmiljö

Bokens två uppgiftstyper ”Fundera på” och ”Att arbeta vidare med” syftar båda 
till att utveckla just dessa kvalitetsaspekter hos eleverna. 

Om uppgiften i provlektionen   

I den här provlektionen får eleverna resonera kring boken ”Den absolut sanna 
historien om mitt liv som halvtidsindian” med kopplingar till författaren Sherman 
Alexie och hans uppväxt. Uppgiften vill visa hur författarens egna erfarenheter 
har påverkat bokens innehåll. På så sätt väcks en insikt om att det är intressant 
att betrakta ett verk i relation till dess upphovsman. Att eleverna samtidigt får 
fundera över egna liknande erfarenheter kan göra det lättare för dem att identi-
fiera sig med författaren och de utmaningar han ställdes inför.
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Den absolut sanna historien om mitt     
liv som halvtidsindian, Alexie    2007

Sherman Alexie (1966–) växte upp i ett 
indian-reservat i USA. 

Han föddes med vattenskalle och vid sex 
månaders ålder genomgick han en opera-
tion som hotade hans liv. Han överlevde och 
visade sig vara mycket begåvad och kunde 
exempelvis läsa när han var tre år. 23 år 
gammal debuterar han med en diktsamling. 
2007 kom Den absolut sanna historien om 
mitt liv som halvtidsindian ut och den handlar 
väldigt mycket om hans eget liv.

HANDLINGEN: Pojken som heter Junior föds i ett indianreservat med en 
hjärnskada. ”Jag föddes med vatten i hjärnan.” Så börjar boken och berättel-
sen om pojken som stammar, läspar och som har ett väldigt stort huvud. Han 
mobbas och håller sig för sig själv. 

Som tur är har han en hård typ till kompis som hjälper honom. Efter fl era 
dramatiska händelser uppmärksammar en lärare Juniors begåvning och 
föreslår att han ska lämna reservatet och börja på en ny skola, vilket han gör. 
Där går det mycket bra för honom och i slutet av boken får han sin revansch 
när hans nya skola möter Juniors gamla i basket och han själv är stjärnan. 

KORT ANALYS: I boken tas allvarliga ämnen upp med hjälp av humor. Han 
ser på sig själv utifrån och fäller roliga kommentarer om sig själv. Insprängt 
i texten fi nns teckningar som gör läsningen annorlunda. Teckningar för-
medlar känslor och upplevelser som huvudpersonen har så att man förstår. 
Det räcker nästan att bara läsa dem för att få sammanhanget.

Vad händer när en människa lämnar sitt ”reservat”, sin uppväxtmiljö och 
byter miljö? Är det ett förräderi? Det är en huvudfråga i boken.

198. Många framgångsrika människor berättar ganska ofta om en svår 
uppväxt. Hur hänger det ihop tror du? Försök hitta förklaringar.

199. Det är svårt att byta miljö och sammanhang som Junior gör 
i berättelsen. Tänk dig att du skulle flytta till en hel annan 
stadsdel, landsända eller område som skiljer sig mycket från 
det du är van vid. Vad skulle vara svårast för dig?
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