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Berättelsen om Prickis är inte vilken berättelse som helst. Prickis är en liten giraff som många 
gånger känner sig osäker och så gärna vill känna gemenskap med andra. Men ibland blir det 
fel och ibland känns det fel. 

Hans pappa är den bästa som finns. Och det känns konstigt att mamma inte bor med dem 
längre. När Prickis hälsar på henne långt borta i Stockholm är det med blandade känslor. Det 
är inte lätt att träffa mammas nya man och hans barn. 

I skolan blir det också konstigt när det börjar en ny i klassen. 
De nya vännerna, pensionärsparet, blir en ny injektion i Prickis vardag. Och pappa verkar 

också tycka det. En åktur i deras Cadillac gör att Prickis glömmer tid och rum och känner sig 
härligt glad och fri.

En ännu längre åktur och ett ännu större äventyr blir resan till London.
Men mest av allt vill Prickis gå på nya äventyr hemmavid med sin kompis Steve. Det är ändå 

allra roligast.

Boken om Prickis leder till många tankar och känslor kring familj och skola, ensamhet och 
tillhörighet, frihet och äventyr.

Syftet med denna handledning är att ge eleven möjlighet att öva sina färdigheter i att läsa och 
skriva, men framför allt att tala, lyssna och kommunicera. Bokens innehåll (Prickis grubblerier 
och ämnena familj, skola, ensamhet, tillhörighet, frihet och äventyr) väcker många gånger 
starka tankar och känslor hos eleverna. Därmed ökar lusten, viljan och behovet att uttrycka 
sina egna tankar och känslor. När eleverna sedan samtalar om dessa grubblerier och ämnen 
kommer deras kommunikativa förmåga att utvecklas. 

Hoppas att denna handledning med Prickis kan hjälpa er med det viktiga arbetet.
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  Presentera Prickis för klassen.
  Läs gärna in ljudfiler, ett kapitel i taget, så att eleverna kan lyssna många gånger på  

berättelsen, tillsammans och på egen hand.

Bilder
Titta på bilderna. Be eleverna att fundera/skriva/prata om vad de tror att berättelsen kommer 
att handla om.

Ämnen
Till läraren: Välj ut ett eller flera ämnen och låt eleverna fundera vad de tänker eller känner 
kring familj och skola, ensamhet och tillhörighet, frihet och äventyr.

Till eleven:
 1. Vad betyder familjen för dig? Är det viktigt att ha en familj?
 2. Vad betyder skolan för dig? Är det viktigt att ha en vän?
 3. Vad betyder ensamhet för dig? Är det viktigt att få vara ensam ibland?
 4. Vad betyder tillhörighet för dig? Är det viktigt att känna att man hör ihop med andra?
 5. Vad betyder frihet för dig? Är det viktigt att känna sig fri?
 6. Vad betyder äventyr för dig? Är det viktigt att ge sig ut på äventyr ibland?

Den här boken består av 10 kapitel. Läs gärna ett kapitel i veckan – eller varför inte stanna 
kvar på samma kapitel i två veckor, så hinner eleverna bearbeta nya ord och fraser och måla 
vad de tänker och känner för berättelsen och Prickis.

Det finns tre sätt att läsa: på raderna, mellan raderna och bortom raderna. A) Vad står det i 
texten? Öva sökläsning. B) Vilken årstid är det? Hur vet man det? Hur känner sig Prickis? Hur 
vet man det? Öva att förstå texten, även om inte svaret finns där. C) Hur skulle du göra/känna 
om du var Prickis? Kan du känna igen dig? Har du varit med om något liknande? Öva att 
relatera till egna tankar, känslor och erfarenheter.

Läs gärna högt för eleverna. Tänk inte alltid att alla måste förstå alla ord. Viktigast är att 
eleverna förstår sammanhanget. Låt dem prata med varandra om vad de har uppfattat och 
förstått. Eleverna kan hjälpas åt att berätta och förklara för varandra. 

Högläsning är mycket bra, enligt forskningen. Att läsa, lyssna och själv läsa högt ger en 
bättre förståelse för innehållet. Be eleverna läsa många gånger hemma också, om och om 
igen. Genom att läsa lite men ofta kommer eleverna att förbättra sitt läsflyt.

Samla ord som eleverna inte förstår. Gruppera dem gärna efter ordklasser: substantiv, adjektiv, 
verb, adverb. Var noga med att eleverna får substantiven både i obestämd och bestämd form; 
verben i grundform och presens; adjektiven i singular, plural och bestämd form. 

Låt eleverna översätta orden till sitt eget språk. En bra övning kan vara att låta dem skriva 
egna exempelmeningar, så att de ser hur ordet kan användas i olika sammanhang.

Förberedelser

Innan ni läser

Läsa
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Ord att förklara
  (att) växa
   (en) hals
  prickig
   (ett) öga
  (att) kommentera
   (att) lämna
  (en) kontakt
  (att) flytta
   jobbigt
  (att) vara kär
 (att) vara rolig
 (att) vara snäll
 (att) gråta 
 (att) må 
 (att) tänka 
  (en) bästis 
 (att) vara toppen 

Fraser och uttryck som är intressanta
  Att höra talas om någon/något
   Att växa upp någonstans
  Att vara som vem som helst
   Att inte kunna få nog av
  Att ha [mammas] ögon
  Att ha kontakt med någon
  Att bli kär i
  Att se bra ut
  Att tänka på något

Prata och skriv om innehållet
  Vad vet vi om Prickis?
   Vad vet vi om Prickis familj?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Var ligger Småland? Titta på kartan. Var ligger Stockholm? Titta på kartan.

1. Inledningen



7

Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Att jobba som [bagare]
  Att ta med sig [något]
  ”Det gjorde inte så mycket.”
  Att spela spel
  Att inte kunna sova
  Att ljuga om något
  Att berätta om något
  Att vara bästa kompisar
  Att ljuga för någon
  Att få en klump i magen
  Att gå hem till någon
  Att utforska ett område
  Att gå vilse
  Att lägga vantarna på [något]
  Att hälsa på [någon]

Prata och skriv om innehållet
  Var jobbar Prickis pappa?
  Varför tycker Prickis så mycket om sin pappa?
  Varför kan inte Prickis sova?
  Hur var första skoldagen?
  Vem cyklar de till efter skolan?
  Vilka träffar Prickis och Steve när de är ute? 
  Vad tänker Prickis om att ljuga?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis om att ljuga. Är det rätt eller fel? Kan det vara rätt nå-
gon gång? Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Anna har varit i Bali. Var ligger det? Titta på kartan. Vad gör en detektiv?

2. Detektivlådan
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Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Som vanligt
  Att vara bra på något
  Att ha bra lösningar [på något]
  ”Det kändes bättre.”
  ”Det bästa i livet är ju gratis.”
  Att hitta på något
  Att göra iordning [något]
  Att låtsas något
  Att se trevlig ut
  Att göra någon sällskap
  Att sitta och småprata
  Att följa med in
  Att gå hem
  Tack vare

Prata och skriv om innehållet
  Varför har inte Prickis sovit bra?
  Vad menar pappa med ”Det bästa i livet är gratis”?
  Hur ser Alvar ut?
  Hur ser Lilly ut?
  Beskriv Alvars och Lillys hem.
  Vad händer hemma hos Alvar och Lilly?
  Hur mår Prickis nu? Varför, tror du?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Han tycker att det är tråkigt att de inte har mycket peng-
ar. Vad tänker du om det? Är pengar verkligen så viktigt? Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Fåglarna kvittrar. Vilka svenska småfåglar är vanliga? Hur ser vitsippor ut? Vilka 
fler blommor finns på våren? Lilly har en Cadillac. Hur ser den ut?

3. Besöket i garaget
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Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Att följa med
  Att klara sig själv
  Att sätta [chokladen] i halsen
  ”Det är som en dröm.”
  Att känna sig lugn
  Att åka skidor
  Att packa väskan full
  ”Det ser roligt ut.”
  Stora drivor med snö
  Att vara i full gång
  Att ta på sig
  Att torka bort
  ”Det väcker många fina minnen.”
  [Tre] rum och kök
  Att känna igen
  Att börja från början
  Att se cool ut
  ”Det knyter sig i magen.”
  Att få användning för [något]
  Att pusta ut

Prata och skriv om innehållet
Skriv gärna egna frågor. Svara på varandras frågor.
  Prickis och pappa åker till fjällen. Hur känns det för Prickis?
  Vad händer på resan till fjällen?
  Vad händer när de är i fjällen?
  Prickis mamma ringer. Efter samtalet pustar han ut. Varför, tror du?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Var ligger fjällen? Titta på kartan. Var ligger Åre? Titta på kartan. Vad menas med 
svart pist? Vilka fler färger kan en backe ha?

4. På skidor i Åre



Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Att krama om [någon]
  Att vara lik [någon]
  Att ställa frågor
  Att vara på glatt humör
  Att smita in någonstans
  Att (inte) fungera ihop
  Att fylla på [något]
  Att ha svårt att somna
  Att prova nya saker
  Att spela fotboll

Prata och skriv om innehållet
Skriv gärna egna frågor. Svara på varandras frågor.
  Hur känns det för Prickis att vara hemma hos mamma?
  Hur känns det för Prickis att vara själv med Mmamma?
  Hur känns det för Prickis att vara i ishallen?
  Hur slutar Prickis dag hos mamma? Hur känns den här dagen?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Han får egen tid med mamma. Prickis börjar lära känna 
Zebrans barn. Hur känns det? Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Prickis åker till Centralstationen i Stockholm. Hur ser det ut där? Prickis och mamma 
besöker Vasamuséet, Slottet och Livrustkammaren. Hur ser det ut där? Prickis åker skridskor. 
Vilka issporter finns? Prickis spelar fotboll. Vilka bollsporter finns?

5. Mamma och Zebran
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Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  ”Allt var som vanligt.”
  ”Hur var det i […]?”
  Att känna sig välkommen

Prata och skriv om innehållet
Skriv gärna egna frågor. Svara på varandras frågor.
  Det kändes konstigt för Prickis att vara hemma igen från Stockholm. Hur och varför?
  Hur var det att få en ny elev i klassen?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Han tycker att det känns konstigt. Vad vill du skriva till 
honom?
Ta reda på: Hur gör man pannkakor? Vad har du för favoritmat? Hur gör man den maten? Klas 
är ny elev i klassen. Han älskar Star Wars. Vad är det? Vad har du för favoritfilm på teve? Vad 
handlar den om?

6. Klassens nya elev
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Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Smakar gott
  Att se glad ut
  ”Det är inte farligt.”
  ”Tiden stod stilla.”
  ”Det lättade.”
  Att göra grupparbete
  Att känna sig utanför
  ”Jag kan nästan inte vänta.”

Prata och skriv om innehållet
Skriv gärna egna frågor. Svara på varandras frågor.
  Hur blir Prickis kompis med Klas?
  Hur bor Klas?
  Vad gör de hemma hos Klas?
  Hur kan man bli kompisar?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Han vill gärna bli kompis med Klas. Vad vill du skriva 
till honom?
Ta reda på: Vilka lekar kan man leka på rasten? Vilka regler finns i den leken? Klas har en 
hund. Vilken ras tror du att det är? Klas har ett dataspel som heter Fortnite. Vad är det för spel? 
Vilka fler spel kan man spela på dator (eller mobiltelefon)? Hur spelar man dessa spel?

7. Ny kompis
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Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Att rycka till
  Att sitta i framsätet
  Att se tuff ut
  Att vara exalterad
  Att hålla hastighetsbegränsingarna
  Att bli av med [körkortet]
  ”Får [vi] skjutsa hem [dig]?”
  ”Tack så jättemycket för […]”
  Att hålla med

Prata och skriv om innehållet
Skriv gärna egna frågor. Svara på varandras frågor.
  Vad händer på utflykten med Cadillacen?
  Pappa har en överraskning till Prickis. Vad ska de göra?

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Nu är han glad. I dag blev han överraskad två gånger. 
Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Prickis bor i Småland och de åker till havet. Vad heter havet? Prickis tycker att  
bilturen är bättre än Liseberg. Vad är Liseberg? Vad kan man göra där? Var ligger Liseberg? 
De köper glass på utflykten. Vilken glass tycker du om? Vad heter den?

8. En rosa Cadillac
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Ord att förklara
Samla ord som eleverna inte förstår.

Fraser och uttryck som är intressanta
  Att ta bussen till flygplatsen
  Att vara stolt över något
  Att bli bra på bild
  Att gå ombord
  ”Biljetterna var slutsålda.”
  Att tala inför publik
  Att se sur ut
  ”[Chelsea] vann matchen med 1–0 mot [Watford].”
  Att packa väskorna

Prata och skriv om innehållet
Skriv gärna egna frågor. Svara på varandras frågor.
  Vad händer på flygplatsen? Berätta.
  Vad händer när de kommer fram till London? Berätta.
  Vad händer på fotbollsmatchen? Berätta.

Efterarbete
Läslogg: Skriv eller rita din egen ”Prickis” och vad du tänker och känner när du läser avsnittet. 
Välj ut en mening som fastnade hos dig.
Skriv ett brev: Skriv ett brev till Prickis. Han har det bra i London. Vad vill du skriva till honom?
Ta reda på: Hur ser det ut på en flygplats? Var ligger London? Titta på kartan. Vad är Hyde 
Park? Big Ben? Speakers Corner? Hur ser det ut där? Hur ser Londons tvåvåningsbussar ut? 
Chelsea är ett av många engelska fotbollslag. Vilka fler lag finns det där? Vilka är de största 
fotbollslagen i Sverige?

9. London tur och retur
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Nu har eleven läst (och kanske lyssnat till) en hel bok.
  Fortsätt att öva ord, fraser och uttryck från boken.
  Skapa målningar och tavlor från berättelsen. Bjud in en annan klass till vernissage och berät-

ta om Prickis.
  Skriv dialoger och spela upp korta scener ur boken. Spela gärna in dem, och titta på dem 

tillsammans.
  Läs fakta om giraffen. Vad vet vi och vad vill vi veta om giraffen? Skriv korta faktatexter.

Tack för att du och din klass läser om Prickis. Prickis 
är ju, precis som eleverna, fylld av många tankar, 
känslor och grubblerier som kan variera från dag 
till dag. Men tack och lov finns det glädjestunder 
i vardagen. Vänner och resor leder till små och 
stora äventyr. Bäst av allt är att ha någon att 
krypa upp hos och en vän att skratta med, 
tycker Prickis.

Låt mig gärna veta vad ni tycker om Prickis 
och hur ni jobbar med boken om honom. 

Hör av er!

Stefan Grevle
stefan@grevle.se

Följ prickis på instagram: 
prickisgiraff

... eller besök honom på nätet: 
www.giraffe-world.com/prickis

Efter läsningen

Tack!


