
Deltagare 4 - Kärnstyrkor i litteratur 

I januari och februari har vi i min klass jobbat med temat vintern. Jag strävar till att utgå från 

litteratur när jag bygger upp ett projekt/en temahelhet. Vecka 7 var det dags för temat 

vinter i kombination med vänskap och då passade jag på att introducera arbetet med alla 

styrkekort. Det visade sig vara mycket lyckat!  

Jag läste boken Kurran och Pigans vinteräventyr. Temat i 

boken är vänskap.  

 

 

 

 

 

 

 

När vi kom till stället där Pigan och Kurran märker att de inte är uppe i en fin skidbacke … 

utan istället på en stor lorygg, delade jag ut styrkekorten åt alla elever. De var genast mycket 

intresserade och och började ivrigt titta och läsa. De fick till uppgift att plocka ut styrkor som 

Pigan och Kurre verkligen behövde ta till för att klara av situationen uppe på loryggen. 

Diskussionerna blev mycket intressanta och spännande. Eleverna fick  i grupp jämföra och 

diskutera vilka kort de hade valt. Sedan diskuterade vi i helklass. Jag fick igen en gång bevis 

på att litteratur är ett ypperligt sätt att ha som utgångspunkt. Eleverna fick en mycket bra 

start och de ville så gärna fortsätt att jobba med alla fina kort. 

 

 

Veckan efter sportlovet  vecka 9 använde vi igen våra 

styrkekort när vi bokpratade. Nu fick eleverna utgå från den 

bok som de läser och göra en analys av huvudkaraktären. 

Igen mycket lyckat! Det blev diskussioner i grupp  och sedan i 

hel klass.   

 

 

 

 

 



Vecka 10 hade vi alla böcker där ett djur var huvudkaraktär. Vi gjorde en kort övning igen 

och det märktes tydligt att eleverna nu vara vana vid att använda korten.  När de kort 

diskuterat bokkaraktärernas kärnstyrkor fick de för första gången till uppgift att fundera på 

sig själva. Den uppgiften tyckte eleverna också mycket om. Vi gick sedan runt och titta på 

pulpeterna där var och en hade placerat ut kort.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa steg blir att börja fundera mera på de egna kärnstyrkorna. 


