
Fritidslärarhandledning deluxe

Nu heter ju inte min busiga barnbok “Ensam i skolan”, utan “Ensam på

fritids”. Därför presenterar jag Sveriges första fritidslärarhandledning.

Den utgår från läroplanen “Lgr22” och kapitel fyra, som handlar om det

fantastiska fritidshemmet. Tanken är att fritidsbarnen diskuterar

kapitelfrågorna efter att de själva ivrigt har läst boken, eller efter att en

fritidslärare med inlevelse har högläst den för dem. Givetvis kan även

vanliga lärare använda frågorna. Mejla mig gärna om ni får några

roliga/intressanta diskussioner i barngruppen eller undrar något särskilt.

Mvh Joha� Karlsso�, författaren  formsvacka.humor@gmail.com

Citat från läroplanen Lgr22 och dess centrala innehåll för fritids:

● “Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter

och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och

vardagliga händelser.”

● “Samtala om olika typer av texter.”

● “Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och

åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en

själv och andra.”



Kapitel 0 - Gömstället

★ Sonic är en supersnabb blå igelkott. Har du spelat något Sonic-spel?
Om du har det: Vad var bra eller dåligt med spelet?

★ Melvin slog larm när datortjuvarna kom. Vilket nummer ringer man
om det är ett nödläge och man behöver nå polisen? Och vad ska
man säga då?

Kapitel 1 - Gamezonen

★ Melvins pappa sa till honom att stänga av tv-spelet. Hur funkar det
när du ska avsluta och speltiden är slut hemma hos dig? Hur gör ni?

★ Har du också glömt att göra läxan någon gång? Blev läraren sur?

Kapitel 2 - Morgonfritids

★ Melvin spelade schack på morgonen med sin fritidslärare. Vad
brukar du och kompisarna göra på morgonfritids?

★ Brukar du städa efter dig på morgonfritids? Är det sjyst att smita
undan från städningen?

Kapitel 3 - Morgonrasten

★ Får ni ha mobiler på morgonrasten innan skolan börjar?
★ Hur tror ni Melvin och Ruben kände sig när de som inte hade fritids

grejade med sina telefoner utanför skolgården?

Kapitel 4 - Mattehelvetet

★ Vad hade du gett för råd till Melvin för att må bättre i klassrummet?
★ Brukar någon av dina fritidslärare eller vanliga lärare bjuda på glass?

När borde de göra det tycker du?



Kapitel 5 - Skurkarna

★ Varför fick inte Dockan ha en katt som husdjur?
★ Varför tror du Smockan och Dockans mamma lämnade familjen?

Kapitel 6 - Busgömman

★ Vilka pranks skulle du vilja ha i din busgömma?
★ Varför tror du Ruben tyckte om “Sune”-böckerna?

Kapitel 7 - Melonen

★ Melonexperimentet gick åt skogen. Brukar ni experimentera på ditt
fritids? Vilka experiment skulle du vilja göra?

★ Vilket var Melvins kompis Bellas största intresse?

Kapitel 8 - Barnvakten

★ Varför glömde barnvakten hämta Melvin på fritids?
★ Vad gjorde barnvakten istället på kvällen?

Kapitel 9 - Utloggad

★ “Din pappa är ensamstående - men enastående”, brukade Melvins
farmor Filadelfia säga. Vad menade hon med det?

★ Hur lurade Melvin fröken Svammel på stängningsfritids?

Kapitel 10 - Inbrottet

★ Varför behövde skurkarna en kofot?
★ Hur fick Smockan och Dockan tag i larmkoden?



Kapitel 11 - Ensam på fritids

★ Vad skulle du göra om du var ensam på ditt fritids samtidigt som
tjuvar höll på att bryta sig in?

★ Varför använde inte Melvin sin egen mobiltelefon?

Kapitel 12 - Fällorna

★ Vi får veta att Smockan och Dockan aldrig gick på fritids som barn.
Vad tror du då att de missade?

★ Vilken av Melvins fällor i kapitlet tycker du var mest maxad? Motivera
ditt svar (säg varför du tycker så).

Kapitel 13 - Nödsamtalet

★ Varför var fritidstelefonen nästan urladdad?
★ Var det rätt av Melvin att använda fritidstelefonen som bara de

vuxna brukar få använda?

Kapitel 14 - Fångad

★ Varför rånade inte Smockan och Dockan en skönhetssalong istället
för ett fritids?

★ Hur tror ni Bella reagerade när hennes ofärdiga pärlplatta pajades?

Kapitel 15 - Datorvagnen

★ Varför ville Dockan skaffa en katt som husdjur?
★ Varför tror du tjuvarna rånade Planktonskolan som de själva gick på

som barn?



Kapitel 16 - Pilbågen

★ Varifrån har Melvin fått sin pilbåge som han använde mot skurkarna?
★ Melvin kände sig som en tv-spelshjälte. Vem då? Varför just den

hjälten, tror du?

Kapitel 17 - Handklovarna

★ Varför tror du kommissarie Willander stängde av sirenerna på
polisbilen?

★ Hur kände Willander Smockan och Dockans pappa Karl-Martin?

Kapitel 18 - Klassrummet

★ Varför tror du Kaktusson kallade Melvin “sin bästa elev”?
★ Vad menas med att Ruben blev “snuvad på konfekten”?

Kapitel 19 - Finkan

★ Vem var hjärnan bakom datorligan visar det sig?
★ Hur tror du Smockan och Dockan kände när de blev utskällda av sin

chef?

Kapitel 20 - Schack matt

★ Varför tror du Bella och Ruben jagade varandra hela tiden?
★ Varför hade Melvins fritids skänkt pantpengar till vänskolan i Indien?



Extrafrågor för proffs

➔ Finns det någon som är som fritidsfröken Svammel på ditt fritids?

➔ Finns det någon som är som fritidsfröken Jonte på ditt fritids?

➔ Surgubben och matteläraren Kaktusson var inte så populär i Melvins

klass. Hur ska en bra lärare eller fritidslärare vara tycker du?

➔ Melvin saknade sin pappa som åkte på konferens. Har du saknat

någon som skulle hämta dig på fritids någon gång? Berätta.

➔ Vilka häftiga fällor skulle du bygga om du skulle stoppa datortjuvar

på ditt fritids? Vill du kan du göra en skiss på en fälla också.

➔ Har du prankat någon hemma eller på fritids? Berätta.

➔ Ruben skrev en kärleksdikt till Bella i femman. En dikt kan handla om

nästan vad som helst. Den kan rimma, men det måste inte rimma.

Skriv en dikt själv (eller med en kompis) som kanske använder

mallen här under. Bokstäverna i början av raderna bildar ordet fritids.

F__________________________________________

R__________________________________________

I__________________________________________

T__________________________________________

I__________________________________________

D__________________________________________

S__________________________________________




