Svenska årskurs 7 - elevuppgifter
1. Fri skrivning:
En fisks öde – från havet till magen!
Tänk dig själv att du är en fisk som simmar i havet eller i en insjö.
•
•
•
•
•
•

Hur har du haft det under din uppväxt
Finns det andra fiskarter i ditt grannskap?
Bor och lever du ensam eller tillsammans med dina föräldrar och syskon?
Hur blir du uppfiskad, med ett metspö eller i ett nät?
Vad händer med dig sedan, blir du stekt i en stekpanna eller hamnar du i en fisksoppa?
Vem äter upp dig?

Fortsätt själv och fantisera!
2. Fri skrivning
• Tre ungdomars första dagar på sommarlovet. Väskorna är packade för en efterlängtad
fisketur. Väl ute på havet överraskas de av oväder. Båten kapsejsar och de driver iland på ett
skär. De får med sig sina ryggsäckar med fiskeredskap och det nödvändigaste. Nu handlar det
om att klara sig tills någon saknar dem och börjar leta, men det visar sig att det skall dröja.
Föräldrarna väntar inte hem dem än på några dagar…

3. Fri skrivning
• Anna skall åka med sin pappa till det stora barriärrevet. Hon går dykarkurs och ser mycket
fram emot att få uppleva naturen under havsytan. Hon fantiserar om alla fantastiska fiskar i
alla tänkbara färger och former. Resan blev ett äventyr, men på ett helt annat sätt än hon tänkt
sig…
4. Läs en bok om fiske.
På biblioteket finns det många bra och trevliga barn- och ungdomsböcker som handlar om
fiske på olika sätt. Se bifogad lista.
Läs en bok och skriv en recension. Berätta i klassen. Titta på boktips!

Boktips!
Nödläge! Av Allan Baillie
Flynn är på kant med sin familj, mest pappa. Det är hans fel att de flyttat och Flynn har mist
sin trygghet. Olidligt är det också att behöva passa lillasyster och hennes högfärdiga katt.
Leken vid stranden med en gammal packlår förvandlas tillett nödläge, när de två barnen och
katten driver till havs utlämnade åt Stilla havets brännande sol, stormvågor och hajar. (Hcg)
Livsfarligt fiske av Katarina Kuick
-Där! Där kommer de! Båtarna! Plötsligt bröts tystnaden av ett jublande rop. Och långt,
långt ute vid horisonten kunde man verkligen skymta några små, svarta prickar. Men när
prickarna kom närmare och växte till båtar tystnade jublet. Det var inte tre prickar som
närmade sig ön. Det var bara två.
Tobbe var en av dem som stod på klippan och tittade ut över havet. Egentligen hette han
Torbjörn som farfar. Livsfarligt fiske handlar om vad som hände Tobbes farfar en aprildag
under andra världskrigets slutskede. (Hcg)
Majoren och tjuvfiskaren av Dayton O. Hyde
Många månljusa nätter sitter gamle majoren Quillane, ”Flugfiskarnas kung” enligt Sports
Illustrated, vid ritbordet och återskapar en trogen kopia av de bästa dammar och forsar har
fiskat i. Han vill skapa den perfekta livsmiljön för foreller på sin nya egendom. Och det
lyckas honom. Men från en trädkoja vid strömmens kant iakttas alla hans rörelser av pojken
Plummey, en maskfiskare och ärkefiende. (Hcg)
Därvarns resa av Mats Wahl
Lars Thorbiörnsson är en riktig olycksfågel och därför kallas han Därvarn av allt folket på
Fårö. Man vill inte ha med honom att göra. Men när han är 16 år får han ändå följa med på
säljakten. En vinterdag 1602 tågar han iväg med 15 karlar med slädar och harpunder för att
jaga säl på isen. Stor Simens vackra dotter Kari är också med i jaktlaget. Så spricker isen och
de båda ungdomarna driver iväg ensamma på ett isflak. (uHc)
Forellsommar av Jane Lesley Conly
Code och Shana är glada över att få tillbringa sommarlovet i den gamla stockstugan vid
floden. Där träffar de en gammal man, som lär dem mycket om livet vid floden. Men plötsligt
dyker oväntat problem upp och Cody måste paddla genom forsar för att söka hjälp. (Hcg)
Havets hemligheter av Britt Engdal
Unn är en flicka av havsfolket, som av misstag fastnar i en fiskares garn. Hon får stanna på
jorden en tid som hittebarn hos ett barnlöst par. När hon senare återvänder till havets djup, har
hon förändrat flera människors och finns kvar i deras tankar. (Hcg)

Den galne vattumannen av Sven Ingvar
Syskonen Anton och Karin kommer till ön för att hälsa på sin morfar, som är fiskare. Besöket
bildar grunden för en ungdomsthriller med äventyrliga seglatser bland idylliska öar och
förrädiska grund i Roslagens skärgård. (uHc)
Pappan och havet av Tove Jansson
Muminfamiljen slår sig ner i en övergiven fyr på en liten ö längst ute i havsbandet. Pappan
vill lära känna havet. Men varför börjar träden vandra över ön, varför tjuter Mårran om
nätterna och vem är egentligen den mystiske fiskaren? (Hcf)
Bland hajar och andra äventyr av Torsten Bengtsson
Långt från stranden går plötsligt inte trampbåten att styra, den driver allt längre ut i Atlanten,
en stor våg sköljer den 12-åriga svenske pojken överbord. Hajarna börjar cirkla runt omkring
honom…
Boken innehåller tre spännande berättelser.
Då valarna kom av Michael Morpurgo
Så länge de kan minnas har Gracie och Daniel fått höra att de måste åkta sig för Fågelgubben.
Men vem är han egentligen, den skräckinjagade mannen i svart slängkappa? Varför ror han
över till den förbjudna ön Samson varje gång ett oväder nalkas? Vilar det verkligen en
förbannelse över ön?
Gracie vill egentligen bara hitta ett lugnt ställe där hon och Daniel får vara i fred och segla
med sina båtar. Men den enda möjliga platsen ligger farligt nära Fågelgubbens stuga…
När så valen strandar väcks gamla minnen till liv. För att rädda valen och häva förtrollningen
måste Fågelgubben avslöja sin hemlighet.
Då valarna kom är en spännande berättelse som utspelar sig på de avlägsna Scillyöarna under
första världskriget. Michael Morpuro berättar om livet på öarna, om stormar och dimma, om
livet förr. Men också om det hemska som skett och om förbannelsen. Det är hans första bok
på svenska. (Hcg)
Den gamle och havet av Ernest Hemingway
Den lust och gemenskap som gör livet uthärdligt, men som rymmer en så stor portion
smärtsam ensamhet och som vi så lätt sviker, är det enda vi kan sätta upp mot den stora
meningslösheten. Det temat använder sig ofta Hemingway av men i Den gamle och havet har
han funnit en annan utväg: Det enkla accepterandet, att ta emot, för att vara ödmjuk med
bibehållen stolthet, att inte förnedras i förnedringen, fastän livet är grymt och döden är grym
och människorna är grymma och vi själva – är grymma. (Hce)
Vi på Saltkråkan av Astrid Lindgren
”är det trevligt att bo i Snickargården” undrar Pelle. ”Ja, antingen tycker man om när det
regnar in genom taket eller också gör man det inte” svarar gubben Söderman. Men det gör
ingenting att det regnar in Familjen Melkerson får en trevlig sommar i alla fall med Tjorven,
Båtsman och alla andra på Saltkråkan. (Hcg)

I sjönöd av Gary Paulsen
David har lärt sig allt om segling av sin farbror Owen. Han ärver segelbåten Frog när
farbrodern dör i cancer mot att han lovar uppfylla Owens sista önskan: att segla ut på öppet
hav och sprida hans aska. När han gör detta råkar han ut för en fruktansvärd storm och
kommer ur kurs. Under den svåra och spännande seglingen, utan mat och bland
späckhuggare, mognar han som människa. (uHce)
En ö i havet av Annika Thor
Ombord på båten som skall för dem till deras nya hem beskriver Steffi för sin lillasyster Nelli
vad som väntar dem. En semesterort med palmer längs strandpromenaden, sandstränder med
solstolar och glassförsäljare, ett piano och en hund…
Steffi och Nelli kommer från Wien och är på flykt undan tyskarnas judeförföljelse. De har
skiljts från sin mamma och pappa, och Steffi som är tolv år har lovat att ta hand om sin
lillasyster.
På ön i Göteborgs skärgård är ingenting som de väntat sig. Här finns bara hav och sten,
sjöbodar och fiskebåtar. Det luktar fisk och ingen talar deras språk.
Här ska de bo, vid världens ände.
På en ö i havet…
(Fortsättning på berättelsen om flickorna i Näckrosdammen och Havets djup.)

Andra böcker som har tema fisk:
Blue Funs kamp mot havet av Colin Thiele
Den tatoerade fisk av Robert Fiskler (på danska)
Äventyr i skärgården av Josef Kjellgren
Kensukes rike av Michael Morpurgo
Havets jägare av Eric Cambell

Faktaböcker om fisk och fiske:
Fiskelycka av Janne Olsson
Att fiska är roligt och att få napp är en lycka. Men att gå på fisketur är spännande även om
man inte får någon fisk. Det finns mycket att se och uppleva i naturen kring öringbäcken och
gäddsjön. I den här berättelsen finns mycket att lära för nybörjaren, om vilka fiskar det finns,
vilken utrustning man behöver och var man fiskar bäst. (uQgb)

Ut och fiska! Av Hasse Jansson
Visst är det roligt när det nappar – vare sig du metar, pimpelfiskar, spinnfiskar eller
flugfiskar! Visst är det kul med nytt spö, nya drag, spinnare, jiggar och wobblers eller att
knyta egna flugor.
Men du behöver veta hur du ska börja och hur du sedan ska utveckla ditt fiskeintresse. Du
behöver tios om redskap, lämpliga knutar, flöten och krokar. Och vare sig du står vid insjön,
havsstranden eller strömmande bäck behöver du kunskaper om fiskarna, hur de ser ut, var och
hur de lever, vad de äter. Allt detta finner du i denna handbok för nybörjarfiskaren. Ut och
fiska! är en bra början. (uQgb)

