
Lärarhandledning till Wilma Odenbergs

Följ med Karin på en fartfylld och färgglad dag på jobbet!

Denna bilderbok är skriven för barn i 3-6 års ålder. Boken kan även läsas för eller av barn i
6-9 års ålder då de kan roas av innehållet och samtidigt upptäcka bokens alla rim. Boken
lämpar sig även för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3, eftersom boken kan
användas som en introduktion till arbetet med samhällsfunktioner och yrken i närområdet
(i enlighet med det centrala innehållet för samhällskunskap). Lärarhandledningen riktar sig
främst till grundskollärare för förskoleklass och årskurs 1-3. Valda delar av innehållet kan
även tänkas fungera i förskolan.

INNAN LÄSNINGEN:
→ Beskriv vad du/ni ser på omslaget. Vilka är personerna? Var är de någonstans tror du/ni?
→ Vem har skrivit boken? Vem har illustrerat bilderna?
→ Vem är bokens huvudperson?
→ Vilken av personerna på omslaget tror du/ni heter Karin?
→ Karin jobbar på kommunen. Kan du/vi se det på omslaget? Hur ser vi att hon är på jobbet?
→ Känner du/ni någon som jobbar för kommunen? Vad gör hen på sitt jobb i så fall?

→ Föreställ dig att du/ni skulle få skriva en egen text till illustrationen på baksidan.
Vad tycker du/ni att det ska stå?



FRÅGOR ATT DISKUTERA EFTER LÄSNINGEN:
→ Hittade du/ni några mönster i texten? Prova annars att läsa det sista ordet i varje mening.

→ Hur kan vi se eller veta att Karin är på jobbet?
→ Har du/ni följt med en vuxen till jobbet någon gång? Finns det något på Karins jobb som
du/ni har sett på ett annat jobb? Leta efter saker i bilderna som är typiska för ett jobb.

→ Vilka tre saker är det som Karin tar från sin kollega Ingrid?
→ Vad tror du/ni att Ingrid känner eller tänker när hon upptäcker vad Karin har gjort?

→ Chefen blir arg och gnäller när Karin sover under skrivbordet. Vad tror du/ni att chefen
säger till Karin när hon vaknar?
→ Karin har ett svar på chefens gnäll. Vad är det som hon svarar?

→ Vad tror du/ni händer efter denna dag? Tror du/ni att Karin får jobba kvar på kommunen?
→ Vad tror du/ni att Karins kollegor skulle vilja säga till henne?
→ Vad kan du/ni göra när någon du/ni träffar gör lika
tokiga saker som Karin?

AKTIVITETER EFTER LÄSNINGEN:
→ Vad är ett “rim”?
Gör en lista med alla rim som finns i boken. Pröva sedan
att hitta fler ord som rimmar på orden i respektive rimpar.
Rimparet Opp/Kopp rimmar exempelvis även på Lopp och Kropp.

→ Vad är en “kommun”? Vad heter kommunen som du/ni bor i?
Gå in på din/er kommuns hemsida och ta reda på vad de gör.
Vilka områden/platser ingår i din kommun?
Vem eller vilka bestämmer i din kommun?
Hur gör man om man ser något som är fel eller trasigt i din/er kommun?
Finns det någon nummer eller liknande att vända sig till för att få hjälp?

→ Vad är ett “yrke”? Det finns flera olika yrken i en kommun.
Vilka yrken känner du/ni till?
Vilka olika yrken finns i den kommun som du/ni bor i?
Vilka yrken måste finnas för att kommunen ska fungera tycker du/ni?
Vem eller vilka bestämmer vilka yrken som ska finnas tror du/ni?

Har det alltid funnits samma yrken som nu?
Kan yrken försvinna? Kan du/ni komma på ett exempel på ett
yrke som fanns förut men som inte finns nu.
Kan det skapas nya yrken? Kan du/ni komma på ett exempel
på ett yrke som inte fanns förut men som finns nu?

Finns det yrken som behövs mer än andra? Varför det?
Finns det yrken som inte behövs tycker du/ni? Varför inte?



→ Hur ska man INTE göra på jobbet?
Karin snor en matlåda, tuggar på frukter, pruttar i hissen och andra tokigheter.
Vad är det tokigaste du/ni kan komma på? Beskriv något som man absolut INTE får göra på
ett jobb! Rita gärna en passande bild till.

→ Har du/ni gjort som Karin någon gång?
Är det någon av Karins tokigheter som du/ni också gjort eller varit med om någon gång?
Beskriv det tillfället. Vad var det som hände? Vilka var med? Vad hände efteråt?
Rita gärna en bild till så att man ser hur det såg ut när tokigheten skedde!

→ Skriv frågor till Karin.
Finns det någon fråga som du/ni skulle vilja att Karin svarar på?
Skriv gärna ner frågor till Karin! Be en vuxen om hjälp med att skicka frågorna (digitalt) till
Wilma Odenberg på Facebook eller Instagram (@wilmazhobbys).

→ Skriv frågor till Wilma (författaren och illustratören).
Finns det någon fråga som du/ni skulle vilja ställa till Wilma?
Skriv gärna ner frågor om Karin, bilderna, texten eller kanske något helt annat!

Be en vuxen om hjälp med att skicka frågorna (digitalt) till Wilma Odenberg på Facebook
eller Instagram (@wilmazhobbys).

Men: Skriv gärna frågorna på ett trevligare sätt än vad Karin gör i detta mail:


