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Join the Quest 5
Fortsätt glänsa i engelska. Be a Star Reader!

PROVLEKTION: 
Which book is it? + Sayings about Books
Följande provlektioner är ett utdrag ur Join the Quest åk 5 Textbook och tillhö-
rande Join the Quest åk 5 Workbook. Texterna och uppgifterna från kapitel 4 Let’s 
Read ger eleverna förutsättningar att läsa och diskutera brittisk och amerikansk 
litteratur samt träna på lässtrategier. Lektionen består av:

• Join the Quest 5 Textbook s 124-125 och 128-129
• Join the Quest 5 Workbook s 76
• Utdrag ut Join the Quest 5 Teacher’s Guide (arbetsgången samt 

kopieringsunderlag)

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna ska:

• kunna koppla fram- och baksida på böcker.
• kunna säga något om hur fram- och baksida är viktiga delar av en bok. 
• lära sig några fasta uttryck om böcker och läsning.
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• samtala om böcker.
• uttrycka egna åsikter. 

Så här kan du arbeta:

1. Läs igenom arbetsgången för provlektionerna.
2. Kopiera upp så att alla elever har texterna ur Textbook och övningen ur Work-

book samt kopieringsunderlaget.

Lektion 1

1. Innan ni börjar läsa texten tillsammans på sidan 125, uppmana eleverna att 
titta på de olika böckernas framsidor på sidan 124 och hitta vilken bok som 
handlar om en hund (Before reading). Scan the book covers and fi nd the book 
about a dog.

3. Gå vidare till baksidstexterna. Läs texterna tillsammans. Vilka ledtrådar i tex-
ten leder till rätt bokomslag? Which picture gives us clues about the book? 
Which words give us clues about the book?

4. Gå igenom Glossary så att eleverna är förberedda på ord de behöver. Gå på 
upptäcktsfärd i omslagen. What is the title of the book? What is the picture 
on the front cover? What do you think the book is about? Which words give 
us clues about the book?

5. Gör After reading. Använd EPA-metoden (enskilt, i par och sist i grupp). Prata 
om hur bilderna och baksidestexten ska fresta läsaren till att välja just den här 
boken. Har den här bokserien klarat detta?

6. Gör övningen 4:16 på sidan 76 ur Workbook. En bokframsida ska fånga läsa-
rens intresse, samt peka på temat i boken. I den här uppgiften ska eleverna 
använda framsidorna till böcker som de möter i textboken för att säga något 
om vad de tror boken handlar om.

7. Avsluta med att göra övningen Take the Book Quiz på kopieringsunderlag 31. 
Facit: 1B, 2C, 3B, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A

Lektion 2

1. Gå igenom vad ni gjorde förra lektionen. 
2. Låt eleverna gå till biblioteket och hitta en bok som de vill läsa för att baksi-

destexten och framsidan lockar dem. Diskutera, gärna på engelska om elev-
erna kan. Annars repeterar läraren på engelska det eleverna säger. Vad var det 
som de tyckte om med baksidan och framsidan? Kanske fi nns det ett bra 
utbud av böcker på engelska så att de kan välja en engelsk bok? 

På Oxford OWL kan ni gå in och titta på fl er böcker ur serien Story Sparks. Där 
fi nns en hel del gratis e-böcker. Det krävs att du skapar ett konto för dig och din 
klass, men kontot är kostnadsfritt. (2017): https://www.oxfordowl.co.uk/for-
school/
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Lektion 3

1. Gå igenom vad ni gjorde förra lektionen. 
2. Gör Before reading på sidan 128. Sayings = what people have said or written.
3. Lyssna till och läs uttrycken och förklaringarna. Fråga om eleverna kan några 

liknande uttryck på svenska. (Inte döma hunden efter håret, Läsa mellan 
raderna.) 
Individualisering: Eleverna behöver inte nödvändigtvis kunna förklara alla 
dessa uttryck, men de är bra uttalsövningar för alla elever. Gör After reading. 
I Talk about it ska eleverna refl ektera över hur böcker kan vara goda vänner.

4. Sök efter fl era uttryck eller citat om böcker och läsning på nätet. Gör fi na 
färgglada planscher som kan sättas upp i klassrummet eller på skolbiblioteket.
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124

Which Book Is It?
The school library has mixed up the front cover and the 
back cover of some books. Skim the texts and help them 
clear up the mess.

Before reading
Scan the book covers 
and find the book about 
a dog.

Oxford
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tells lies – a lot of lies.

But when he wishes for

them to come true,  

he ends up in a 
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Sixteen
Sisters

Michael Morpurgo says:

      Three enchanting stories to make        

       your heart dance.

T
welve sisters who dance all 

night. Two sisters who are as 

different as diamonds and toads. 

Two sisters who make friends with 

a bear. These three fairy tales all 

add up to sixteen sisters!
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Selected by

Michael Morpurgo

Michael Morpurgo says:

A poignant tale that pits winter’s chill against 

the warmth of friendship.

 Australia: Levels 30+

Illustrated by Daniela Jaglenka Terrazzini

Original Story by Hans Christian Andersen 

Retold by Chris Baker

In this classic tale from Hans Christian Anderson, 

Gerda must travel far from home to rescue her 

friend Kai, who has been kidnapped by the wicked 

Snow Queen. Can she remove the splinter of mirror  

in his heart? 
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Level 10
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Susan Gates

Bistra Masseva

Cal’s new pet has an 

amazing secret power! 

But it isn’t long before the 

    gets Cal into trouble …
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125Workbook task 4:16

G L O S S A R Y

After reading
a	 Which	book	is	about	a	famous	sports	place?
b	 In	which	book	can	we	travel	inside	people?
c	 In	which	book	does	someone	have	a	secret	job?
d	 In	which	book	can	you	use	something	to	hide	your	face?
e	 Which	books	would	you	like	to	read	and	why?

Pollyanna	encourages	everyone	

she	meets	to	find	something	to	

be	glad	about	in	every	situation,	

however	dark	things	may	seem.	

Her	approach	to	life	brings	

happiness	to	all,	but	when	

something	terrible	happens	to	

her,	will	Pollyanna	be	able	to	

follow	her	own	advice?

Twelve	sisters	who	dance	all	
night.	Two	sisters	who	are	as	

different	as	diamonds	and	
toads.	Two	sisters	who	make	

friends	with	a	bear.	These	
three	fairy	tales	all	add	up	to	

sixteen	sisters!

Stanley	Manners	tells	lies	–	a	lot	of	lies.	But	when	he	wishes	for	them	to	come	true,	he	ends	up	in	a	lot	of	trouble!
In	this	classic	tale	from	Hans	

Christian	Anderson,	Gerda	must	

travel	far	from	home	to	rescue	her	

friend	Kai,	who	has	been	

kidnapped	by	the	wicked	Snow	

Queen.	Can	she	remove	the	

splinter	of	mirror	in	his	heart?

Cal’s	new	pet	has	an	amazing	

secret	power!	But	it	isn’t	long	

before	the	Dog	of	Truth	gets	

Cal	into	trouble	…

Victor	Frankenstein’s	

inventions	aren’t	usually	

scary	–	they	just	make	

his	friends	giggle!	But	

he’s	about	to	invent	

something	terrifying	…
book	cover		bokomslag
encourage		uppmuntra
approach		närma sig
toad		padda
inventions		uppfinningar	
rescue		rädda
wicked		ond
remove		ta bort
splinter		flisa
mirror		spegel

47123087_Join the quest ak 5 Textbook.indd   125 12/14/17   5:11 AM
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128

Sayings about Books

Don’t judge a book by its cover.
– a person or thing might not be 
what you think he, she or it is when 
you first see him, her, it.

Read between the lines.
– to find a hidden meaning in what 
someone says or writes

A good book on your shelf is a friend 
that turns its back on you and 
remains a friend.
– books are always there and give 
you so much

Before reading
Choose the sentence 
that explains the 
word sayings:
• What people have 

said or written.
• What people have 

done or dreamt.

47123087_Join the quest ak 5 Textbook_Korr1.indd   128 3/23/17   5:44 PM

6



Join the Quest åk 5 Textbook (47-12308-7)
Join the Quest åk 5 Workbook (47-12309-4) © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten

129

G L O S S A R Y

After reading
a Which saying tells you to wait before you make up your mind 

about someone or something?
b Which saying is about friendship?
c Which saying do you like best? Why?

Talk about it!
a In what way can a book be a friend?
b Do you have any books that are your friends?

judge  döm
hidden  gömd, dold
shelf  hylla
remains  här: förblir

47123087_Join the quest ak 5 Textbook_Korr1.indd   129 3/23/17   5:44 PM

7



Join the Quest åk 5 Textbook (47-12308-7)
Join the Quest åk 5 Workbook (47-12309-4) © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten

76

4:10  Match authors and explanations
Scan chapter 4 and find the quotes made by these authors.
Which explanation best describes what these famous 
authors have said about reading?

1   Roald Dahl
2   Dr Seuss
3   Neil Gaiman

4:11  Describe the books from their covers

Tell what you think might happen in the books.

Billionaire Boy by David Walliams
The Adventures of Captain Underpants by Dav Pilkey
The Dragonsitter by Josh Lacey

4:12  Write a book reviewHAND
OUT Title, author, year

Characters

The story is about …

My opinion

Reading for fun is a 

serious matter.

CA
You should read a lot because you will learn so much from books.

It is far more important to read 
books than watch television.

B

4712309_Inlaga.indd   76 2017-03-08   13:13
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första eller sista bokstaven i varje rad utgör ett 
komplett ord när det läses vertikalt. En sådan dikt 
behöver inte rimma, men den ska beskriva eller 
handla om ämnet. När eleverna ska uttrycka egna 
åsikter, kan de använda sidan 6 och 7 i textboken. 
De hittar också adjektiv för att beskriva en person 
på sidan 149 i textboken.

Workbook 4:9–4:12
4:9: Genom att hitta vägen runt Star Reader Island, 
möter eleverna lässtrategier i ett större omfång. De 
leds runt ön till utvalda texter i boken som de ska 
använda som utgångspunkt för en bestämd 
lässtrategi.
4:10: I den här uppgiften ska eleverna koppla ihop 
författare med en omskrivning av deras citat om 
läsning. Facit: 1C, 2B, 3A 
4:11: En bokframsida ska fånga läsarens intresse, 
samt peka på temat i boken. Eleverna ska använda 
framsidorna till böcker som de möter i textboken för 
att säga något om vad de tror boken handlar om.
4:12: Gå igenom ord som book review, title, author 
och character. För några elever kan det vara tillräckligt 
att fylla i Kopieringsunderlag 30: Write a book review. 
Andra kan uppmuntras att skriva fritt genom att 
använda punkterna. Uppgiften lämpar sig väl digitalt. 
Eleverna kan också göra uppgiften som hemarbete.

Bokrecensionerna kan presenteras muntligt i 
mindre grupper eller i hel klass. De kan sättas upp i 
klassrummet, eller samlas i ett häfte där eleverna 
kan få tips till böcker de kan läsa.

Teacher Input
Det har gjorts forskning på vad det är som får 
läsaren att bestämma sig för en bok. Framsidan 
avgör 35 procent av valen, medan om man tycker 
om författaren gäller för 65 procent. En annan 
orsak var tips från en vän eller goda recensioner.

Efterarbete
Hitta mer om författarna Dr Seuss, Neil Gaiman och 
Dav Pilkey. Besök deras hemsidor. Där finns det ett 
stort urval av roliga aktiviteter för unga läsare.

Nyckelord: skim, scan, read for pleasure, read to 
learn, keywords

What’s On? – sidan 122

Mål
• Repetera klockan.
• Läsa och förstå information i en tabell.
• Prata om animerade tv-serier från engelsktalande 

länder.

Join the Quest 5, spår 85

Förarbete
Fråga: What type of text is this? It’s a TV guide. 
When would you read this text? You read it to find 
out which programmes are on TV and at what time. 
Detta är en autentisk TV-guide från en barnkanal i 
Storbritannien. 

Använd lite tid på tidsangivelserna på sidan. 
What time does the first programme start? When 
does the last programme start? How long does 
each programme last? 

Gör Before reading. Eleverna ska sökläsa i texten 
och hitta fram till Tom and Jerry.

Arbeta med sidan
Ta utgångspunkt i Tom och Jerry och få eleverna att 
lyfta fram det de vet om karaktärerna: What do 
you know about Tom and Jerry? Have you ever 
seen them on TV? Fråga därefter efter klockslagen: 
When does the programme start? When does the 
programme finish?

Låt eleverna läsa om programmen i resten av 
tabellen: Are there any other programmes you 
have seen or know about? Do you know any of the 
other characters? Många känner säkert till Mr Bean 
och kanske Scooby-Doo. Låt dem beskriva vad de 
kan om dem. Fråga: Which TV programme has two 
episodes that day? Scooby-Doo does. Which 
programme would you watch that day? Why would 
you choose it? 

Gör After reading. I Talk about it blir eleverna 
presenterade för bokstavsrim som redskap. Det är 
flera exempel på detta i texten och dessa ska 
eleverna hitta: The Haunted House, The Scooby-
Doo Show: The Gruesome Gator, Casper’s Scare 
School.

Efterarbete
Dela upp eleverna i fem grupper och låt dem ta 
reda på om varsitt program. De kan presentera 
dem tillsammans eller göra en väggtidning. De kan 
också försöka hitta och se en episod på nätet. Välj 
ut ett program och visa det för eleverna. Vad vet de 
om programmet och karaktärerna nu?

Workbook 4:13
Här är avsikten lek med språket och repetition av 
ljud och stavningsmönster. Uppgiften kan 
individualiseras genom att några elever kan få 
färre bokstäver att förhålla sig till i tabellen så att 
de gör färre tounge twisters. Andra elever kan välja 
flera bokstäver än uppgiften ger och göra sina 
egna utifrån dessa.

Låt eleverna välja sina bästa tounge twisters och 
framföra dem för varandra. Fråga: Which is the 
most difficult to say? Kanske j-ljudet? 
Facit (förslag): Eager Emma eats eggs. Happy Henry 
hates honey. Jumping Jennie juggles jellybeans. 
Lucky Lily likes lollipops. Silly Sally sells socks. 
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Frightened Fatima fights frogs. Tiny Tom tickles 
tummies.

Nyckelord: animated series, programme, 
adventures, alliteration, tongue twisters

Listen – sidan 123

Mål
• Läsa och förstå en autentisk dikt.

Join the Quest 5, spår 86

Förarbete
Gå igenom glosorna på förhand. Se på bilden av 
pojken och låt eleverna beskriva honom: What does 
the boy look like? What do you think he is like? 
Den sista frågan frågar efter hans personlighet. 
Mycket kan läsas ut av en bild. Kanske något av 
orden på sidan 149 i textboken eller i uppgift 4:34 i 
arbetsboken kan hjälpa till med att ge en mer fyllig 
beskrivning? 

Gör Before reading. Hans problem är uttryckt i 
raderna 3 till 11.

Arbeta med sidan
Läs och lyssna till dikten. Ställ några 
kompletterande frågor: What do you think the boy 
and his parents are doing? They are eating 
breakfast/a meal. How do we know they are 
eating? The boy asks for a slice of bread.

Fråga vidare: He is talking to his mum and dad. 
Who else could he talk to about this? He could talk 
to a friend. Is this a usual problem for boys and girls 
of his age? Detta är säkert en känd situation för 
många. I After reading a ska eleverna ge pojken de 
ord han saknar: You’re sweet/cute. I like you a lot. 

I b-uppgiften ska eleverna ge goda råd till 
pojken: Don’t be shy/scared. It can’t hurt to talk to 
her/be nice to her. She might like it. Even if she 
doesn’t like you in that way, she could always be a 
good friend. Läraren kan hjälpa eleverna igång 
genom att ställa frågor som får fram liknande svar: 
Should the boy be shy/scared to talk to her? Will it 
hurt (skada hans intresse) to talk to her? How 
might she react? What if she doesn’t like him in 
that way? 

I Talk about it ska eleverna reflektera över varför 
det är så svårt att säga snälla saker till andra. Detta 
kan man också diskutera med utgångspunkt i hur 
man beter sig på nätet. Det är ofta enklare med 
kritik än med ros. Are we afraid of being laughed 
at/that people will think we are silly or sentimental/
that we will look weak?

Efterarbete
Rollspela situationen. Ge både pojken och flickan 
namn. 

In the playground 1: Pojken närmar sig flickan, 
retas med henne och berättar för henne att hon 
stinker. 

In the playground 2: Vänd på situationen så att 
pojken nu använder de råd som han har fått av 
eleverna. Hur reagerar flickan i de två 
situationerna? Skriv ett brev från flickan där hon 
berättar antingen för pojken eller en vän om hur 
hon upplever situationen med pojken. Uppgiften 
kan också göras som ett dagboksinlägg.

Workbook 4:14–4:15
4:14: Rimorden i dikten: Dad-sad, why-sky, thinks-
stinks, spell-tell, nice-advice, instead-bread.
4:15: Uppgiften testar läsförståelsen.

Facit: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B, 6A

Lek
Pass the rhyme
Första eleven säger ett ord: dad, nästa säger ett ord 
som rimmar: sad/mad/glad. På så sätt fortsätter det 
tills gruppen inte klarar att hitta flera rimord. Om 
en elev klarar att säga ett flerstavelseord som 
rimmar, granddad, kan den eleven bestämma ett 
nytt ord att göra rimord till. Den som inte klarar att 
säga ett rimord, är ute till nästa runda.

Nyckelord: listen, sad, horrible, advice, slice

Which Book is It? – sidan 124–125

Mål
• Kunna koppla samman fram- och baksida på 

böcker.
• Kunna säga något om hur fram- och baksida är 

viktga delar av en bok.

Join the Quest 5, spår 87

Förarbete
Gör Before reading. Gå vidare till baksidstexterna. 
Vilka ledtrådar i texten leder till rätt bokomslag? 
Which picture gives us clues about the book? Which 
words give us clues about the book?

Arbeta med sidorna
Gå igenom Glossary så att eleverna är förberedda 
på ord de behöver. Gå på upptäcktsfärd i omslagen. 
What is the title of the book? What is the picture 
on the front cover? What do you think the book is 
about? Which words give us clues about the book? 
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Gör After reading. Prata om hur bilderna och 
baksidestexten ska fresta läsaren till att välja just 
den här boken. Har den här bokserien klarat detta?

Efterarbete
Låt eleverna gå till biblioteket och hitta en bok som 
de vill läsa för att baksidestexten och framsidan 
lockar dem. Diskutera, gärna på engelska om 
eleverna kan. Annars repeterar läraren på engelska 
det eleverna säger. Vad var det som de tyckte om 
med baksidan och framsidan? Kanske finns det ett 
bra utbud av böcker på engelska så att de kan välja 
en engelsk bok?

På Oxford OWL kan ni gå in och titta på fler 
böcker ur serien Story Sparks. Där finns en hel del 
gratis e-böcker. Det krävs att du skapar ett konto 
för dig och din klass, men kontot är kostnadsfritt 
(2017): https://www.oxfordowl.co.uk/for-school/

Workbook 4:16
Använd Kopieringsunderlag 31. Facit: 1B, 2C, 3B, 
4B, 5A, 6B, 7C, 8A

Nyckelord: book cover, journey, danger, events

The Dragonsitter – sidan 126–127

Mål
• Läsa ett utdrag från engelsk barnlitteratur.
• Läsa och förstå ett mejl.
• Kunna prata om personer och innehåll.
• Kunna ge uttryck för egna reaktioner på en text.

Join the Quest 5, spår 88

Förarbete
Gör Before reading. Do you know what a babysitter 
does? A dragonsitter has the same job as a 
babysitter, but much more dangerous! Prata om 
bilderna: What can we see in Edward’s room? What 
does this tell us about him? He has a lot of 
interests.

Gör de två första uppgifterna i After reading. 
Prata om hur ämnesfältet ger mycket information 
innan man läser resten av texten. Who is sending 
the e-mail? What is the e-mail about? Författaren 
använder humor när han tillåter Edward att skriva 
att draken är bifogad. Senare i historien kommer 
läsaren att förstå att Edward och hans familj gärna 
vill slippa draken, om det bara var så enkelt som att 
bifoga honom som bilaga i en e-post.

Arbeta med sidorna
Lyssna till och läs texten, och se på bilden av 
draken. What do you know about dragons? They 
belong in fairytales, not in ordinary houses. Gör 

resten av After reading. I Talk about it ska eleverna 
sätta sig in i Edwards ställe med de problem som 
draken har förorsakat, och hur han försöker lösa 
dem. Vad säger detta om Edward som person? 
What do you think Edward is like? He is kind. He 
thinks of others. He tries to help Uncle Morton, 
Emily and his Mum. What do you think about this 
text? Would you like to read the whole book to 
find out what happens?

Efterarbete
Prata om drakar och deras egenskaper i sagor och 
litteratur. Använd gärna adjektiven på sidan 149 
som hjälp för att beskriva dem. Zoom är Join the 
Quests drake. Hur är han i förhållande till andra 
drakar eller Uncle Mortons? På sidan 138 i textbook 
finns det en känd sång om en drake som ni kan 
sjunga.

Workbook 4:17–4:19
4:17: Facit: dragon, rabbit, week, bedroom, zoo, 
street, sofa, claws. I alfabetisk ordning: bedroom, 
claws, dragon, rabbit, sofa, street, week, zoo
4:18: Använd nyckelord för att återberätta texten. 
Uppgiften kan individualiseras genom att några 
elever kan skriva en kort text utifrån nyckelorden. 
Talking partners: Eleverna ska göra frågor de kan 
tänka sig att ställa till Eddie. Använd frågeorden.
4:19: Uncle Morton är säkert en spännande man 
eftersom han äger en drake. Han kan inte ha med 
sig sin drake där han befinner sig nu. Kanske 
orsaken till det blir nämnd i e-posten han skriver? 
Kanske Uncle Morton är van vid att draken uppför 
sig så, eller är det här uppförandet helt nytt för 
honom? Eleverna kan skriva e-posten och skicka 
den till läraren om de har en egen e-postadress.

Nyckelord: urgent, attachments, promised, collect, 
fetch

Sayings about Books – sidan 128–129

Mål
• Lära sig några fasta uttryck om böcker och läsning.
• Lära sig en ordlek.
• Uttrycka egna åsikter.

Join the Quest 5, spår 89

Förarbete
Gör Before reading. Sayings = what people have 
said or written.

Arbeta med sidorna
Lyssna till och läs uttrycken och förklaringarna. 
Fråga om eleverna kan några liknande uttryck på 
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svenska. (Inte döma hunden efter håret, Läsa 
mellan raderna.)

Individualisering: Eleverna behöver inte 
nödvändigtvis kunna förklara alla dessa uttryck, 
men de är bra uttalsövningar för alla elever. Gör 
After reading. I Talk about it ska eleverna reflektera 
över hur böcker kan vara goda vänner.

Efterarbete
Sök efter flera uttryck eller citat om böcker och 
läsning på nätet. Gör fina färgglada planscher som 
kan sättas upp i klassrummet eller på 
skolbiblioteket.

Nyckelord: judge, hidden, shelf, remains

The Wizard of Oz – sidan 130–132

Mål
• Läsa ett utdrag från klassisk amerikansk 

barnlitteratur.
• Kunna prata om personer och innehåll.
• Ge uttryck för egna åsikter om en skönlitterär text.
• Lära sig en känd engelsk sång.

Join the Quest spår 90 och 91

Förarbete
Fråga: Do you know any famous wizards from 
literature?

Eleverna känner säkert till Merlin i King Arthur-
legenden, Gandalf i Sagan om ringen och den 
berömde unge trollkarlen Harry Potter. Gör Before 
reading. Om man listar upp de olika önskningarna 
eleverna har, kan man senare jämföra dessa med de 
önskningar karaktärerna i historien har.

Arbeta med sidorna
Lyssna till och läs ingressen. Hitta delstaten Kansas 
på kartan över USA på sidan 74–75 i textboken. 
Den är mitt i landet och man ser att det är en 
jordbruksdelstat genom traktorn som är avbildad. 
Fråga: Could this be a true story? How do we know 
it is made up/ fiction? The text is about wizards and 
witches. 

Läs underrubriken på sidan 130. Se på bilderna 
på de tre nästa sidorna för att gissa vem som är 
hennes tre kamrater på resan. Gå tillbaka till 
ingressen. Fråga: What did Dorothy want from the 
Wizard of Oz? She wanted help to get home. What 
do you think her three companions want to ask the 
Wizard? Låt eleverna försöka gissa. Om de inte 
kommer på något, kan man svara: Let’s read the 
story and find out. 

Huvudtexten kan delas i tre. I varje del möter 
Dorothy en av resekamraterna. På sidan 130 möter 
hon den första karaktären, på sidan 131 möter hon 
den andra karaktären och på sidan 132 möter hon 
den tredje karaktären. Varje möte är illustrerat, så 
illustrationerna ger bra lässtöd till texten. 

Stanna upp och låt eleverna återberätta 
historien mellan varje möte för att kunna hålla 
tråden i historien. 

Summera historien med hjälp av After reading 
a–c. I uppgift d ska eleverna tänka på det de vet om 
sagogenren där talet tre ofta är centralt. Vilka 
sagor känner de till där talet tre förekommer? 
Goldilocks and the Three Bears, The Three Little 
Pigs, The Three Billy Goats Gruff osv.

Sång
“Somewhere Over the Rainbow”
Sången skrevs till filmversionen av The Wizard of 
Oz i 1939. Den sjöngs tidigt i filmen av Dorothy 
(spelad av Judy Garland) som längtar bort från sitt 
tråkiga liv på gården i Kansas. Sången vann en 
Oscar för Best Original Song 1939. 2001 utsåg den 
amerikanska musikindustrin sången till den bästa 
sången genom tiderna. 2004 vann den American 
Film Institutes omröstning som bästa filmsång 
någonsin. 

Låt eleverna lyssna till och sjunga sången. Låt 
dem uttrycka sina egna åsikter om den: Do you 
agree that this is the best song ever? Which song 
would you say is the best?

Efterarbete
Gå tillbaka till elevernas önskelistor från Before 
reading och prata om hur de skiljer sig från det 
Dorothy och hennes resekamrater önskade av 
trollkarlen: Do you remember what you wanted the 
wizard to give you? Why didn’t any of us wish to 
go home, or ask for brains, a heart or courage? 

Det har gjorts flera filmer baserade på L. Frank 
Baums bok. Den allra mest kända är fortfarande 
versionen från 1939 med Judy Garland som 
Dorothy. Se den tillsammans.

Workbook 4:20
Uppgiften kan enkelt individualiseras. För några 
elever är det nog att välja alternativ. Andra kan 
svara med fullständiga meningar i skrivboken eller 
muntligt.

Facit: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6B, 7A

Nyckelord: wizard, strange, wicked, beings, 
companions, scarecrow, woodman, brains, courage
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Take the Book Quiz

1	 What	is	odd	about	the	pet	in	one	of	the	books?
	 A.	 It	eats	plenty	of	food
	 B.	 It	has	a	secret	power
	 C.	 It	is	a	great	singer

2	 Who	tries	to	see	the	good	things	in	every	situation?
	 A.	 Gerda
	 B.	 Cal
	 C.	 Pollyanna

3	 In	which	book	do	two	girls	make	friends	with	an	animal?
	 A.	 The	Dog	of	Truth
	 B.	 Sixteen	Sisters
	 C.	 The	Snow	Queen

4	 In	which	book	does	the	main	character	have	to	make	a	long	journey?
	 A.	 Pollyanna
	 B.	 The	Snow	Queen
	 C.	 Frankenstein’s	Sofa

5	 Who	tells	a	lot	of	lies?
	 A.	 Stanley	Manners
	 B.	 Victor	Frankenstein
	 C.	 Cal

6	 What	piece	of	furniture	can	you	find	in	one	of	the	titles?
	 A.	 a	bed
	 B.	 a	sofa
	 C.	 a	table

7	 In	which	book	do	some	of	the	characters	stay	up	all	night.
	 A.	 The	Snow	Queen
	 B.	 The	Dog	of	Truth
	 C.	 Sixteen	Sisters	

8	 Which	character	gets	in	trouble	when	he/she	gets	what	he/she	wishes	for?
	 A.	 Stanley
	 B.	 Victor	
	 C.	 Cal
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