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Åk 4 Högläser läsåret 16/17
Stockholms stadsbibliotek bjuder varje år in alla fyror till ett besök 
som vi kallar Bibblan berättar. Från och med hösten 2015 kan 
alla Stockholms fyror läsa en och samma bok, nämligen den som 
Stockholms stadsbibliotek tillsammans med representanter från 
utbildningsförvaltningen har utsett till årets ”Åk 4 högläser-bok”. I år 
valdes Ishavspirater av Frida Nilsson med motiveringen: 

”Ishavspirater är ett spännande äventyr om vänskap och mod i en kall 
och vintrig övärld. En stark läsupplevelse som ställer frågor om makt 
och om att våga utmana den.”  

Om författaren
Frida Nilsson (född 1979) är författare 
och översättare. Hon debuterade 2004 
med Kråkans otroliga liftarsemester och 
har sedan dess bland annat utkommit med 
böckerna om Hedvig som är inspirerade av 
författarens egen uppväxt och utspelar sig i 
barndomsbyn Hardemo.

Apstjärnan, Jag, Dante och miljonerna och 
Jagger, Jagger är en svit fristående böcker 
med utanförskap som tema.

Hennes författarskap präglas av språklig 
lekfullhet och genreflexibilitet. Frida Nilsson 
har även hållit teaterkurser för barn och 
skriver manus för radio och TV. Till exempel 
var berättelsen om Siri och Ishavspiraterna 
från början en radiojulkalender (2012). Hon 
har även arbetat som programledare för 
barnprogrammet Hjärnkontoret och dubbat 
tecknad film.

Hennes böcker är översatta till flera språk 
och Apstjärnan nominerades 2011 till det 
prestigefulla Deutscher Jugendliteraturpreis. 
2013 nominerades hon till det franska 
litteraturpriset Prix Tam-Tam ”J’aime 
Lire” och hon vann även det nyinstiftade 
priset Les Olympiades. Hon har också 
belönats med BMF-plaketten 2004 och 
har Augustnominerats tre gånger, 2006 för 

Hedvig och Max-Olof, 2013 för Jagger, Jagger 
och 2015 för Ishavspirater. Frida Nilsson 
tilldelades Astrid Lindgren-priset 2014 och 
nominerades till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2015.
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Om boken
Den fruktade piraten Vithuvud rövar bort barn 
och tvingar dem att hacka fram diamanter i en 
mörk och farlig gruva. Så fruktad är Vithuvud 
att ingen vågar söka efter barnen och alla vet 
att ingen överlever länge i hans gruva. Men den 
dag han tar Siris lillasyster, Miki, får han en 
motståndare han aldrig räknat med. Siri gör det 
som ingen annan vågar – ger sig ut på jakt efter 
Vithuvuds ö, trots att hon själv är livrädd. För 
hon vet hur rädd lillasyster Miki måste vara i 
piratens våld. Ensam i gruvans mörka gångar.

En fantastisk äventyrshistoria om systerskap, 
vänskap, rädsla och mod, rikt illustrerad i 
svartvitt av Alexander Jansson.

Varför högläsning  
och boksamtal?
Vi kan möta dåtiden, framtiden, vår historia och dela 
livsöden med människor i vår närhet eller från andra 
kulturer. /…/ Vi kan tänka och känna med dem boken 
handlar om och därmed vidga vår förståelse för andra 
människors känslor och handlanden.
Läsambassadör Anne-Marie Körling, Den meningsfulla 
högläsningen, 2012, s.32-33

Lgr 11
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 
varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s.9)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 
och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts. (s.223)

Berättelsen om Siri 
och Ishavspiraterna 
var från början en 
radiojulkalender. På 
Sveriges radios hemsida 
går det fortfarande 
att lyssna på alla 24 
avsnitt. Här finns också 
massor av annat bra 
material, till exempel 
spel, pyssel och fakta 
om djuren i Ishavet. 
http://sverigesradio.
se/sida/default.
aspx?programid=4411

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4411
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Tips på hur ni kan arbeta med boken

Kartan finns som bilaga att skriva ut

Nedan följer olika förslag på hur du kan arbeta med boken 
tillsammans med dina elever. Välj ut och plocka ihop det som du 
tycker passar er. Glöm inte att det viktigaste inte är att svara ”rätt” 
utan att det är elevernas tankar som är det centrala.

Under läsningen
• Sätt upp kartan i klassrummet och följ Siris 

resa på kartan (se bilaga).

• Skriv upp svåra ord och uttryck så fort de 
dyker upp och ta reda på vad de betyder.

• Hur tror du att boken kommer att sluta? 
Välj t ex ut en av illustrationerna i boken 
och skriv vad du tror det kommer att 
handla om innan ni läser kapitlet högt.

Efter läsningen
I boken Böcker inom och omkring oss tar författaren och litteraturpedagogen 
Aidan Chambers upp tre grundfrågor att utgå ifrån vid boksamtal:

Var det något speciellt som du gillade? 
Var det något som du inte gillade? 
Var det något som du inte förstod, eller var konstigt?

Diskutera vidare:
• Var boken som du hade tänkt dig?
• Var det något det skulle ha funnits mer av i berättelsen?
• Vad tycker du om vargjakt eller jakt överhuvudtaget. Är det rätt att skjuta djur? 
• Vad är rädsla? När är Siri rädd? Hur visar de olika karaktärerna sina rädslor i boken? 
• Vilka av personerna i boken skulle du vilja ha som vän?

Innan läsningen
Titta på och diskutera omslaget:
Vad tror du att boken handlar om?
Fundera över bokens titel och vad den kan betyda?
Är det en bok du blir sugen på att läsa? Varför, varför inte?



Bibblan berättar • Åk 4 högläser
Sida 4 av 6

Gruppövning
• Vilka karaktärer är onda respektive goda; varför? 
• Vilka karaktärer är modiga respektive fega; varför?

Klipp ut lapparna med karaktärernas namn (se kopieringsunderlag i slutet) och försök i grupper 
och/eller helklass placera ut dem på en skala, t ex 

Tänker ni lika? Om inte, motivera varför du tycker att den ena personen bör betraktas som 
mer god/modig än en annan osv.
Fundera också över varför vissa människor blir mer elaka än andra.
Är en person antingen ond eller god eller kan samma person vara på flera ställen på skalan?
På lapparna med karaktärernas namn är piraterna respektive gruvbarnen ihopklumpade, men 
är alla pirater/gruvbarn lika eller är de olika? 

GOD OND 

MODIG FEG

GOD

OND 

MODIG FEG
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Skapa

• Låt er inspireras av de fina svartvita bilderna i boken och skapa egna bilder med 
en begränsad färgskala. 

• Skriv ett brev till någon av karaktärerna. Skulle du vilja veta hur de lever nu? 
(Ni kan därefter svara på varandras brev och själva hitta på vad som händer med 
personerna efter bokens slut).

• Skapa loss på tema SNÖ och IS (snöstjärnor, iskristaller, snölyktor, snöborgar, 
snödjur, ishavsdjur, isberg etc).

• I boken finns ett halssmycke som sägs skydda mot olycka (se bild s. 157). Gör 
egna lyckoamuletter, till exempel av lera.  Vet du förresten att Sillkungen finns på riktigt? Dock inte lika liten och gullig 
som i boken. Ta reda på info om denna mytomspunna fisk som inspirerat till 
historier om jättelika havsormar och andra mytiska varelser.• Valhöns finns inte på riktigt. Hur beskrivs de i boken? Måla era egna valhöns 
utifrån hur de beskrivs i boken.

• Dramatisera ett kapitel ur boken.
• Om du fick chans att träffa författaren Frida Nilsson, fundera på vad skulle du 

vilja fråga henne?
• Gör en utställning på biblioteket! Har ni skrivit eller skapat något ni vill visa upp 

för andra? Biblioteken är ofta bra utställningslokaler öppna för alla. Kolla med ert 
närmsta bibliotek.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar 

i det aktiva lärandet (Lgr 11, s.9).
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Karaktärer
Fyll gärna i fler i de tomma rutorna

Vithuvud Siri

Miki Fredrik

Piraterna Gruvbarnen

Einar Ninni

Kapten Urström Duva (Hanna)

Sjöjungfrubarnet




