BOKSPELET
Årskurs 4
Sedan flera år har alla fyror i Nynäshamns kommun fått uppleva böcker på ett nytt sätt i det
uppskattade Bokspelet!
Bokspelet är ett samarbetsprojekt mellan Språksatsningen och skådespelaren Peter Amoghli.
Elever och lärare som deltar får en bok att läsa och diskutera samt två besök av Peter
Amoghli. Han ger workshop i muntlig presentationsteknik och kroppsspråkets betydelse för
att uttrycka känslor samt hjälper eleverna att uppföra scener som bygger på deras
läsupplevelser av boken. Boken som ingår i projektet är utvald av bibliotekarie Jenny Bjerner
och är i regel en nyutkommen bok som håller hög litterär kvalité och ger många uppslag till
reflektion.
Bokspelet ger möjlighet att arbeta med elevernas lässtrategier för att förstå och tolka text,
deras muntliga presentationsteknik, hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation
samt att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Genom
projektet Bokpelet vill vi stärka läsglädjen, självförtroendet och berättarförmågan hos alla
elever som deltar – och så klart att alla ska få ha det väldigt roligt tillsammans!

Upplägg
Lärarträff på Nynäshamns bibliotek
Bokspelet inleds med en workshop i berättarteknik med Peter Amoghli som även inspirerar
och svarar på frågor. Jenny Bjerner presenterar och delar ut lärarexemplar av årets utvalda
bok samt förslag på hur man kan jobba med boken.
Introduktion av boken
Jenny Bjerner kommer till klassen och presenterar samt delar ut boken till eleverna. Alla
elever får var sitt exemplar av boken i gåva.
Första tillfället med Peter Amoghli (heldag)
Workshop i berättarteknik, kroppsspråk och i att våga uppträda. Därefter delas klassen i fem
grupper och varje grupp väljer ut en scen som de kommer att arbeta med.
Andra tillfället med Peter Amoghli (halvdag)
Peter hjälper varje grupp att utveckla de valda scenerna. Dagen avslutas med att grupperna
visar upp sina scener för varandra.
Om du har frågor kring Bokspelet, kontakta:
Jenny Bjerner
jenny.bjerner@nynashamn.se
08 520 683 11/10

