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Första träffen
1. Titta på omslaget tillsammans.
-

-

Vad föreställer omslaget?
Vad tror du att boken kommer att handla om utgående från
omslaget och titeln Ishavspirater?
Vad är en pirat?

2. Läs de två första kapitlen högt tillsammans.

-

Vem är det som berättar i boken?
Vad får vi veta om berättarens familj?
Vem är Vithuvud?

3. Gör en personkarta. Skriv upp namnet på personerna i boken och lista
egenskaper hos de här personerna.

-

Siri
Mika
Pappa
Vithuvud

4. Diskutera följande frågor:
-

Vilken tid tror vi att den här berättelsen utspelar sig i?
Vad får vi veta om miljön?
Är berättelsen realistisk eller inte? Varför?

Inför nästa träff:
-

läs fram till sid 119 i boken

Andra träffen
1. Vad har hänt i berättelsen fram till nu?
2. Varför tror ni att Siri vågar det som ingen annan någonsin har vågat?
3. Vad är modigt enligt dig?
4. Fyll på personkartan:
-

Fredrik
Kapten Urström
Nanni

5. Titta på kartan i boken. Rita ut Siris resa så här långt.

Läs högt ett eller flera kapitel från sid 121 och framåt

Inför nästa träff:
-

läs vidare fram till sid 209

Tredje träffen

1. Vad har hänt i berättelsen fram till nu?

2. Var är Siri just nu? Hur har hon kommit hit? Rita ut rutten på kartan.

3. Sjöjungfrurna kommer in i berättelsen på ett annat sätt nu. Ta reda på
vad människor har trott om sjöjungfrur.

4. Hur tror du det kändes för Siri att träffa Ungen?

5. Siri kände sig dragen mellan att hjälpa Miki och att hjälpa Ungen. I vilka
situationer har du känt dig dragen mellan två olika människor eller
saker?

6. Vad händer i relationen mellan Siri och Einar? Vilken annan relation i
boken slutar på liknande sätt?

7. Kan det vara svårt att vara vän med någon som har annorlunda åsikter
än en själv?

8. Hitta på en faktaruta om valhöns. Var lever de? Vad äter de? Hur stora
blir de? Hur mycket sover de?

Läs högt ett eller flera kapitel

Inför nästa träff

-

läs fram till sidan 285

Fjärde träffen

1. Vad har hänt hittills i boken?

2. Var är Siri nu och hur har resan dit sett ut?

3. I den lästa delen har Siri fått återse många gamla bekanta; Urström,
Fredrik och Miki. Hur tror du att de olika mötena kändes för henne?

4. I det här delen av boken har det också dykt upp några helt nya personer.
Skriv in Bragder och Duva. Vad vet vi om dem?

5. Har vi lärt oss något nytt om någon av de andra karaktärerna på
personkartan?

6. Vad händer med barnen i gruvan?

7. Vad är ett nakterhus?

Läs högt ett eller flera kapitel

Till nästa träff:
-

läs boken till slut

Femte och sista träffen

1. Vad får vi veta om Vithuvuds barndom?

2. Vilken ny information kommer fram om Hanna?

3. ”Det var så märkligt det där, att han inte visste att han var ond.” tänker
Siri om Vithuvud. Kan du komma på situationer där människor gör ont
utan att veta om det?

4. ”Det är aldrig för sent att sona det man har gjort!” säger Siri till Duva.
Vad menas med det och håller du med?

5. Fredrik har kämpat med skuldkänslor hela sitt liv. Hur känns det när vi
har gjort något fel och vad kan vi göra åt det?

6. Slutar boken lyckligt eller olyckligt?

7. Vad tyckte du mest om med boken?

8. Vem i berättelsen skulle du helst vilja vara? Varför?

9. Vad tror du att författaren vill säga med boken?

10. Vad tror du kommer att hända med Miki och Siri efter bokens slut?

11. Hur tror du livet fortsätter för Fredrik och Duva?

