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Inledning 
Den här handledningen är en del av ett läsprojekt som utgår från boken Ishavspirater av 

Frida Nilsson. Projektet är ett samarbete mellan Litteraturhuset Trampolin, Sandvikens 

kulturskola och Sandvikens folkbibliotek och syftet är att stimulera elevernas läslust och 

läsförståelse genom högläsning, drama, musik, dans och eget skapande.  

Genom att arbeta med olika estetiska uttrycksformer som bild, film, drama och musik i 

samband med läsningen, är det vår förhoppning att eleverna får en djupare förståelse och 

ett mer lustfyllt lärande. 

”Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om 

att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att 

använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av 

undervisningen. Det handlar om att ge eleverna upplevelser, möjligheter till eget 

skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse att anpassa undervisningen 

utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.” 

(ur Estetik, kultur och skapande i undervisningen. Skolverket) 

Handledningen består av 6 st. olika uppdrag som innehåller någon form av eget skapande 

och är kopplade till skolans läroplan. Längst bak finns också ett kopieringsunderlag med en 

tom uppdragssida där lärare kan skriva in sina egna uppdrag om så önskas.  

Alla uppdrag i den här handledningen är tänkta som en inspiration och kan utvecklas eller 

förenklas utifrån gruppens eller enskilda elevers behov/förutsättningar. 

 

Om boken 
Ishavspirater kom ut 2015 och är en sagolik äventyrshistoria om mod, rädsla, vänskap och 

syskonkärlek. Bokens korta kapitel, fantastiska språk och spännande handling gör att den 

passar utmärkt som högläsningsbok.   

 

Redan 2012 gavs Siri och ishavspiraterna ut som julkalender i Sveriges Radio. Texten i 

julkalendern skiljer sig en hel del från texten i boken, men handlingen är i stora drag 

densamma. Avsnitten ligger fortfarande kvar på www.sr.se och kan vara ett alternativ i de 

klasser där högläsningen av olika anledningar är svår att genomföra. På Sveriges Radios 

hemsida finns även en del roligt extramaterial kopplat till berättelsen om Siri.  

 
Frida Nilsson är författare, översättare och tidigare barnprogramledare. Hon gav ut sin första 

barnbok 2004 och har sedan dess tilldelats flera priser och utmärkelser för sina böcker. 

Ishavspirater nominerades till Augustpriset 2015.   

 

http://www.sr.se/
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1. Om du var Siri Berätta med film  
(Svenska/Bild) 

 

Syftet med det här uppdraget är att öka elevernas läslust och läsförståelse genom att koppla 

högläsningen till lässtrategier och eget skapande med hjälp av film. Eleverna tränar på att 

förutspå den fortsatta handlingen i Ishavspirater genom att sätta in sig själva i texten och 

berätta en historia med hjälp av ord, bild och ljud.  

 

Uppdrag 
1. Stoppa högläsningen vid ett avsnitt där Siri har ett val, där det är oklart hur hon kommer 

att agera. Ett förslag är efter kapitel 3: Skarven som inte kom tillbaka.  

2. Elevernas uppdrag är att fundera ut vad de tror händer sedan. Om de var Siri – vad skulle 

de göra?  

3. Låt eleverna fundera i grupp och göra ett enkelt bildmanus (Kopieringsunderlag finns 

längst bak i handledningen). Uppmuntra eleverna att de kan filma i olika scener, och gå 

gärna igenom hur de kan använda olika bildutsnitt och kameravinklar innan de sätter igång. 

Det kan också vara bra att i förväg bestämma om ni ska göra stop-motion-filmer med 

exempelvis pappers- eller lerfigurer eller om eleverna ska filma sig själva.  

4. Spela in filmerna, antingen med stop-motion-teknik eller vanlig film.  

Vi brukar rekommendera att använda iPads och appen iMotion för att spela in stop-motion-

film och iPadens kamera för att spela in vanlig spelfilm. Redigering av båda sortens filmer 

sker sedan enklast i iMovie där olika scener kan klippas ihop och ljud kan läggas på.  

På Astrakan går det att låna iPad-väskor för att arbeta med film i skolan: 

astrakan@sandviken.se Det går naturligtvis också bra att använda annan kamerautrustning 

och redigeringsprogram om ni har det tillgängligt.  

 

 
 

 

 

 

 

mailto:astrakan@sandviken.se
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2. Ishavsskulpturer Berätta med ord, kropp och foto 

(Svenska/Bild) 

 

Syftet med det här uppdraget är att koppla ihop ord och bild. Att kommunicera med text och 

bild för att uttrycka ett budskap. Eleverna får bland annat träna på att förstärka och 

levandegöra text med hjälp av sig själva och digitala eller hantverksmässiga tekniker. 

Eleverna utmanas i att lösa ett problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.  

 

Uppdrag 
 

1. Välj ut ord eller hela citat ur boken Ishavspirater. Välj gärna ord som gestaltar en känsla, 

en värdering eller ett dilemma som det går att ta ställning till, som t ex citatet ”Att låta andra 

slita för att man själv har lust att bli rik” på s. 208. Detta moment går att göra tillsammans i 

klassen eller förberedas av läraren. 

2. Dela in eleverna i grupper och låt dem sedan skapa mänskliga statyer som gestaltar ett 

valt ord eller citat.  

3. Fotografera statyerna och låt eleverna sätta in dem i ett sammanhang, i en passande 

miljö. Det kan göras på flera sätt, till exempel med foto och bildredigeringsprogram på dator 

eller genom att skriva ut bilderna och fästa dem på en skapad bakgrund, där du kan välja att 

arbeta med måleri, teckning, collage eller foto.  
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3. Ishavsdans Återberätta med rörelser och musik  

(Idrott/Musik/Svenska) 

 

Syftet med det här uppdraget är att låta eleverna koppla ihop ämnet svenska med estetiska 

ämnen. Att återberätta en text genom att använda andra sätt än att skriva eller samtala. 

Eleverna tränar bland annat sin läsförståelse, sammanfatta en text i en kronologisk ordning, 

använda några av de svenska ordklasserna men även samarbete och att uttrycka sig med 

hjälp av kroppen. Eleverna utmanas i att lösa ett problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt.  

Uppdrag 
1. Läs ett valfritt kapitel (förslagsvis: ”Det rätta stycket”).  

2. Välj ut en del ur kapitlet, någon eller några sidor (förslagsvis: S. 346–348)  

3. Stryk under eller skriv ner på ett papper så många verb, substantiv och adjektiv från 

texten som möjligt. Detta moment kan göras tillsammans i klassen eller i mindre grupper.  

4. Låt eleverna skapa en tidslinje genom att använda de ordklasser ni plockat ut ur texten 

som ni tycker är användbara för att minnas stycket, alla ord behöver inte användas.  

5. Samtala och testa er fram hur ni kan återberätta detta stycke med hjälp av kroppen (inget 

tal). Använd er av tidslinjen som stöd för att komma ihåg. Dela upp er i olika roller (personer, 

föremål eller liknande…) så rättvist som möjligt, alla ska få vara med. Låt er fantasi och 

kreativitet flöda!  

6. Repetera.  

7. Alt. 1. Läraren/ledaren har valt ut x antal låtar (gärna instrumental musik) som varje grupp 

får välja mellan. Gruppen redovisar sedan stycket till musiken. Därefter finns möjligheten för 

både gruppen som redovisat men även publiken att samtala kring exempelvis: ”Stämde” 

musikens känsla med berättelsens innehåll så som ni hade uppfattat den? Hjälpte musiken 

att framföra berättelsen? Hur gick det att samarbeta? Vad var lättare/Vad var svårare 

gällande uppgiften?  

Alt.2. Eleverna får själva välja en låt som de använder vid redovisningen och sedan berätta 

hur det tänkte kring sitt val av låt. 
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4. Vilken pirat är du? Berätta med ord och bild  
(Svenska/Bild) 

 

Syftet med det här uppdraget är att på ett lekfullt sätt stimulera till berättande med både 

ord och bild. Eleverna tränar bland annat på att kommunicera och skapa texter där ord och 

bild samspelar och göra muntliga presentationer. 

 

Uppdrag 

1. Titta i tabellen på nästa sida för att se vilket piratnamn du har. Sätt ihop ordet som står 

efter första bokstaven i ditt förnamn med ordet som står efter första bokstaven i ditt 

efternamn.  

2. Inspireras av boken Ishavspirater och ditt piratnamn och fundera över hur du skulle vara 

som pirat. Vilka egenskaper skulle du ha? Är det någon skillnad om du till exempel skulle 

heta Lillknappen eller Stinkskinn? Fantisera! Hur skulle du se ut? Skriv och rita.  

3. Gör en utställning med alla pirater och presentera dem för varandra. Vilka pirater har ni i 

klassen? 

3. Arbeta vidare: Vad händer om olika pirater träffas? Välj en plats i Ishavet och låt två eller 

fler av klassens pirater träffas. Vad gör de? Spela teater, rita en serie eller gör en film! 
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Vilket är ditt piratnamn? 
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Första bokstaven i ditt förnamn Första bokstaven i ditt efternamn 
A – Arg A – Skägg 
B – Blod B – Bris 
C – Stink C – Skinn 
D – Grubb D – Duva 
E – Salt E – Eld 
F – Fläsk F – Skalle 
G – Grym G – Ben 
H – Höns H – Huvud 
I – Vit I – Sälen 
J – Järn J – Järve 
K – Klipp K – Kungen 
L – Lång L – Lort 
M – Halt M – Mun 
N – Nord N – Stjärna 
O – Blå O – Blanka 
P – Kort P – Rocken 
Q – Krum Q – Klippa 
R – Rå R – Räven 
S – Snö S – Ström 
T – Tvär T – Toppen 
U – Ur U – Unge 
V/W – Val V/W – Varga 
X – Sur X – Stocken 
Y – Land Y – Yxan 
Z – Gnäll Z – Korpen 
Å – Lill Å – Knappen 
Ä - Blek Ä – Skum 
Ö - Sjö Ö – Öga 
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5. Sillkungar  Berätta genom att skapa en amulett 

(Bild/svenska) 

Syftet med det här uppdraget är att skapa ett eget föremål inspirerat från berättelsen. 

Genom föremålet levandegör vi berättelsen och eleverna inspireras att fantisera ihop sin 

egen historia i bild och text. Eleverna får genom uppdraget träna på att presentera muntligt 

det de skapat och skriftligt formulera sin egen berättelse utifrån det skapade föremålet. 

Uppdrag 

Förberedelser:  Läraren kan förbereda med att klippa ut olika former i kartong till amuletten 

och duka upp olika material som ex. aluminiumfolie, snöre/läderrem, fjädrar, glaspärlor, 

ärtor, korkar, och snäckor.  

Berätta för eleverna att de är pirater som ska ge sig ut på det farliga Ishavet (och kanske alla 

redan har ett piratnamn från uppgift 4). Det är viktigt att alla pirater som ger sig ut på 

Ishavet har en sillkung/amulett med en magisk kraft som skydd mot faror. Varje pirats 

sillkung är personlig och skyddar mot olika typer av faror. Nu är det dags för piraterna att 

skapa sina egna sillkungar.  

 

1. Låt eleverna välja en grundform till sin sillkung och linda in den med aluminiumfolie. 

Gör ett hål med ex. en passare där halsremmen ska sitta. 

 

2. Låt eleverna välja en pärla/sten som ska placeras på sillkungen/amuletten. Pärlan har 

en magisk kraft, vilken? Låt eleverna fortsätta att dekorera sin sillkung. Medan de 

skapar får de fundera över vad sillkungen har för magisk kraft och vad den heter. 

 

3. När alla skapat klart får eleverna visa upp sina sillkungar och berätta vad amuletten 

heter och vilken magisk kraft den har. Ex. Min sillkung heter stormvarnaren och den 

gör så att vågorna ändrar riktning eller min sillkung heter glöd-öga och kan göra så 

att fiender på havet får eld i baken och springer därifrån osv. 

 

4. Låt sedan eleverna skriva en berättelse utifrån sin sillkung. Vad händer piraten när 

hen är ute på Ishavet? Vilka faror möter hen och vad händer då? Låt eleverna teckna 

och måla en bild till berättelsen. 

 

5. Fotografera av alla sillkungar med deras namn och magiska kraft. Skriv ut och gör en 

liten utställning. 

 

 

6. Låt eleverna bära sina sillkungar runt halsen och låt berättelserna fortsätta i leken på 

rasten. 
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6.Kapten Ursa Majors fartyg Dramatisera och lek 
(samarbetsövningar) 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära. Och genom estetiska uttrycksformer kan eleverna få pröva och utveckla och uppleva känslor och 

stämningar. Genom att dramatisera och leka får eleverna gestalta olika händelser med hela sin 

kropp. Med de olika gruppövningarna får eleverna träna på bl.a. samarbete, tillit och närvaro.  

Inledning 

På Polstjärnan är det dags att mönstra på Kaptens Ursa Majors fartyg och på Ishavet finns det 

många faror som lurar. Den som vågar sig ut för att leta eter diamanter riskerar att hamna i klorna 

på Vithuvud och hans undersåtar. För att klara sig på Ishavet är det viktigt att gå Ursa Majors kurs 

i överlevnad. Det finns många faror som lurar och inte så lätt att veta vem som är vän eller fiende. 

För att inte avslöja dina planer gäller det att kunna kommunicera utan ord.  

1. Utan att säga ett ord ska gruppen ska ställa sig på en rak linje där den längsta personen 

ska stå längst till höger och den kortaste längst till vänster. Övningen ska ske helt tyst, 

det enda som får användas är kroppsspråk och ögonkontakt. När gruppen är överens 

kan någon ur gruppen lämna raden för att titta om hen tycker att gruppen ställt upp sig 

på rätt sätt. Kanske är det någon som behöver byta plats. Genom att ge gruppen flera 

olika instruktioner kommer deltagarna att hamna på olika plaster. Övningen speglar 

hur verkligheten ofta ser ut, ibland är man mitt i grupp och ibland kanske lite i  

utkanten. En gruppdynamiksövning om att samarbeta och se varandra utan ord. 

exempel på olika instruktioner: bokstavsordning a-ö, färg på tröjorna ljusast- mörkast, 

födelsedatum, etc.  

    Vandringen på ishavet kan bli lång med risk för både oväder och kyla och ensam är inte 

stark. I nästa övning gäller det att hålla koll på sina kompisar.  

2.  Gruppen går runt på golvet och inväntar instruktionen. Första instruktionen blir ”hitta 

din knäkompis”, alla bildar par och ställer sig knä mot knä. Nu gäller det att memorera 

vem som är ens knäkompis så att paret hittar tillbaka till varandra. Gruppen får åter 

vimla runt i rummet och nästa instruktion blir att ”hitta din armbågskompis”. Nu gäller 

det att hitta en ny partner och ställa sig armbåge mot armbåge och memorera vem som 

är ens armbågskompis. Tredje uppgiften blir att ”hitta din lillfingerkompis”. När 

gruppen vimlar runt får de således hitta sin armbågskompis, sin lillfingerkompis och 

sin knäkompis och tillslut är hela gruppen sammanlänkad. Det går naturligtvis att hitta 

andra kroppdelskompisar men det finns en gräns för hur många kroppsdelar gruppen 

klarar av att länka sig samman.  

 

3. Om man inte vet vem som är vän eller vem som är fiende kan man behöva spionera. 
För att ta reda på det men det gäller förstås att inte avslöja sig. Gruppen går runt i 

rummet. Det gäller att smyga på en person utan att bli upptäckt och samtidigt ha koll 

på att ingen smyger på just dig. Testa att smyga på så många som möjligt utan att bli 

upptäckt. 
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Bli inspirerad och skapa rätt stämning i 
klassrummet utifrån boken. Använd rekvisita 

som ljusslingor, lyktor, kartor, gamla bräder, 
skinn m.m. Gör en skattjakt eller låt eleverna 
utföra uppdrag och samla diamanter. Klä ut er 
och låt eleverna möta pälsklädda pirater. 

 Lycka till! 

 

 

 

 

Foto: Ann-Sofie Åberg 



fff12 
 

Bildmanus    Sida: 
________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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