På Tolvåkerskolan läses Bröderna Lejonhjärta av många klasser.
Här är några uppgifter som eleverna arbetar med.

Diskussionsfrågor
Bröderna Lejonhjärta
1. Skorpan är mycket sjuk – döende. Hur tröstas han av sin bror
Jonathan?
2. Hela inledningen är mycket sorglig. Vad är det som gör den så
sorglig, utöver att någon faktiskt dör? Hur har Astrid gjort för att vi
ska känna med de båda bröderna?
3. Vilka olika världar omtalas i boken? Hur beskrivs dessa olika
världar?
4. Beskrivs något sorgearbete och i så fall hur beskrivs det?
5. Handlar Bröderna Lejonhjärta om döden, eller handlar boken om
något annat? Vad tycker du? Beskriv och motivera.
6. Varifrån kommer namnet Lejonhjärta i boken? Och varför tror du att
boken fått just titeln Bröderna Lejonhjärta?
7. Varför tror du att Astrid skrev en sådan bok som just Bröderna
Lejonhjärta?
8. Har boken något budskap och i så fall vilket?
9. Finns det / talas det om någon Gud eller högre gudalik makt i
boken? Beskriv i så fall.
10.
De flesta är överrens om att det är en bra bok som man ogärna
vill lägga ifrån sig. Vilka kvaliteér gör den sådan anser du?
11.
Boken fick faktiskt hård kritik av ett par litteraturkritiker när
den kom. Kan du tänka dig vad det kan ha varit för? Fundera och
motivera.
12.
Vad vet du om Astrid Lindgren? Ta reda på så mycket du kan.
13.
Många ville ge henne Nobelpriset i litteratur. Om hon hade fått
det, hur tycker du då att motiveringstalet som läses upp vid
prisutdelningen skulle låtit?

BRÖDERNA LEJONHJÄRTA
Extrauppgifter.
Välj en eller flera uppgifter. Gör helt enkelt så många
du hinner.

•

Ta reda på fakta om Astrid Lindgren och hennes författarskap.
Gör en trevlig författarpresentation. Redovisa den som en
väggplansch, eller som en tidning i A4-format.

•

Skriv ett brev till Astrid Lindgren och beskriv din läsupplevelse
och vad du tyckte om boken. (Nu lever hon ju inte längre,
men om hon levt…)

•

Gör en personjämförelse mellan två valfria personer. Skriv om
vilka likheter de har och vilka skillnader.

•

Låtsas att du är Jossi och skriv i hemlighet ett brev där du
förklarar varför du blivit förrädare.

•

Skriv en eller flera dikter som handlar om döden, sorg,
vänskap eller syskon.

Har du frågor? Kontakta Maria Bolmehag (maria.bolmehag@kavlinge.se)

