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Kopian Oskar 1.0
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om Oskar som älskar att spela dataspel. Han önskar att han hade en kopia av sig själv
som kan göra alla tråkiga läxor och hjälpa till att städa hemma. Plötsligt dyker ett erbjudande upp om att
göra en kopia av sig själv gratis på datorn.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap,
både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

– en möjlighet för alla
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BOKSAMTAL
Diskutera bokens titel, Kopian Oskar1.0. Vad tror eleverna att boken handlar om? Vilken genre tror de
att det är? Hur kan vi veta det? Gör en VÖL-tabell tillsammans med eleverna utifrån bokens titel, sedan
baksidestexten och därefter er diskussion i klassen.

Vad vet vi?

Vad önskar vi veta?

Vad har vi lärt oss?

DISKUSSION OM ROBOTAR
Skriv upp frågorna nedan på lappar. Vik ihop dem och låt sedan eleverna sitta i par och dra var sin lapp
med en fråga som de ska diskutera. Sedan får de besvara frågan och diskutera med de andra i klassen.
•

Tror du att det finns robotar på riktigt?

•

Vad finns det för sorts robotar?

•

Finns det robotar som ser ut som människor?

•

Vet du några filmer där det finns robotar?

•

Fanns det robotar för länge sedan eller när började man utveckla robotar?
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SAMMANFATTA TEXTEN
Låt eleverna arbeta enskilt eller i grupp. Ge dem var sitt A3-papper där de ritar upp en blomma med
en ring i mitten och fem blomblad. I mitten skriver eleverna bokens titel, Kopian Oskar1.0. I blombladen
skriver de in frågorna nedan. Sedan diskuterar de svaren i gruppen. Diskutera därefter elevernas/
gruppernas svar gemensamt.
Vad?
Vem?
Varför?
När?
Hur?

UPPDRAGET
Prata om hur Verner och Oskar samarbetade i slutet för att få bort Oskar1.0. Hade de kunnat lösa
uppdraget ensamma eller är det bäst att vara två? Hur samarbetade de? Vem bestämde?
Ge eleverna ett uppdrag som de måste lösa i grupper/par och diskutera sedan deras samarbete.
Förslag på uppdrag:
1. Bygg ett torn av sugrör – så högt ni kan på fem minuter.
2. Få tag på fem namnteckningar av elever som heter något som börjar på A i för- eller efternamn.
3. Sätt klädnypor på varandras kläder så att klädnyporna i hinken tar slut.
4. Ta ett långt rep. Alla i gruppen håller i repet med jämna mellanrum. Sedan gäller det att tillsammans
knyta en knut på repet utan att någon släpper taget.
5. Gruppen ställer sig på ett led vända åt samma håll. Med hjälp av rep knutna kring anklarna länkas
allas högerben samman. Sedan ska ledet försöka gå en liten utstakad runda. Eftersom benen är
sammanlänkade gäller det att kunna samarbeta och förflytta sig i takt.
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Utvald
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Varför fuskar Oskar genom att ta hjälp av nätet?

Oskar fuskar för att komma förbi nivå 3. Han vill vara bättre än Andy.
1.

Varför tycker Verner att Oskar ska sluta spela dataspel?

2.

Varför hör Oskar inte att hans mamma har kommit in i rummet?

3.

Vad är det som gör att Oskar vill ha en kopia av sig själv?

4.

Vad ska Oskar göra för att få en kopia av sig själv?

Verner tycker att de ska plugga till provet i engelska istället för att spela dataspel.
Oskar hör inte sin mamma för han är helt inne i dataspelet.
Oskar vill ha en kopia av sig själv så att den kan göra alla trista saker, till exempel läxor och städa rummet.
Oskar ska skicka in ett foto på sig själv för att få en kopia.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
5.

Varför tittar Oskars mamma strängt på honom?

Oskars mamma tittar strängt på honom för att han spelar dataspel istället för att göra läxor.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
6.

Oskars mamma tittar strängt på honom. Vad tror du menas med det?

7.

Varför tror du att första kapitlet heter Utvald?

Eget svar.
Eget svar.

Stackars dig
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8.

Vilket ämne i skolan gillar inte Oskar?

9.

Vad gjorde Oskar för fel på provet?

Oskar gillar inte engelska.
Oskar använde sig av Google Translate och översatte sin text till tyska istället för engelska.

10. När stammar Oskar?

Oskar stammar när han blir nervös.

11. Vad har Oskars pappa i sitt polisbälte?

Oskars pappa har pepparsprej, pistol och handklovar i sitt polisbälte.
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12. Vad lovar Oskar sina föräldrar?

Oskar lovar sina föräldrar att han aldrig mer ska fuska.

13. Varför blir Oskar iskall?

Oskar blir iskall för att hans mamma berättar att de ska låsa in hans dator i två veckor.

14. Vad gör Oskar innan han ger sina föräldrar datorn?

Innan Oskar ger datorn till sina föräldrar beställer han en kopia av sig själv.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
15. Varför tar Oskar upp sin telefon?

Oskar tar upp sin telefon för att titta på sidan där han läste att man kunde beställa en kopia av sig själv.

16. Hur vet Verner och Oskar att Oskars pappa är hemma?

Verner och Oskar vet att Oskars pappa är hemma för det står en polisbil utanför Oskars hus. Oskars pappa
är polis.

17. Vilket dataspel gillar Oskar att spela?

Oskar gillar att spela War Zone.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
18. Vad menas med att stamma?

Eget svar.

19. Det står att Oskar och Verner är rädda för Oskars pappa. Vad tänkte du när du läste det?

Eget svar.

Kopian
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Vem retar Oskar för att han får skriva på papper?

Andy retar Oskar för att han får skriva på papper istället för på datorn.

21. Var står Oskars kopia när Oskar och Verner kommer hem från skolan?

Oskars kopia står utanför hans ytterdörr.

22. Hur sätter man igång kopian?

Man sätter igång kopian genom att trycka på en knapp i nacken.

23. Vad heter Oskars kopia?

Oskars kopia heter Oskar1.0.

– en möjlighet för alla

SANDRA SCHWARTZ

SIDAN 6

Kopian Oskar 1.0

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
24. Varför suckar Verner när Oskar inte vill läsa igenom häftet om hur man får igång kopian?

Verner suckar för han tycker att de ska läsa häftet så att inte något blir fel.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
25. Vad tycker du om straffet Oskar fick av Hanne för att han hade fuskat på provet?

Eget svar.

26. Vad tror du att Oskar vill att hans kopia ska göra?

Eget svar.

Ge henne en kram
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Varför måste kopian veta allt om Oskar?

Kopian måste veta allt för att bli så lik den riktiga Oskar som möjligt.

28. Vad älskar Oskar?

Oskar älskar salt lakrits.

29. Vad ska Oskars kopia göra åt Oskar?

Oskars kopia ska hjälpa till hemma och göra Oskars läxor.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
30. Varför blir Oskar röd i ansikte när kopian säger You are an idiot?

Oskar blir röd i ansiktet för att kopian sa ”Du är en idiot” och det lät som om kopian sa det till honom.

31. Vad är det som blir fel när Oskar1.0 går ner till mamma?

Det som blir fel är att Oskar1.0 säger ”Hej, mamma, och ge henne en kram”. Så istället för att ge mamma
en kram så säger han ”ge henne en kram”.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
32. Varför tror du att Verner säger att det inte känns bra?

Eget svar.

– en möjlighet för alla
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Du fuskar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Varför tror Oskar att Verner är sur?

Oskar tror att Verner är sur för att Oskar fick mer beröm än honom på svensklektionen.

34. Varför vill Andy att Oskar ska följa med honom hem?

Andy vill att Oskar ska följa med honom hem för att hjälpa honom med nivå tre i dataspelet War Zone.

35. Varför vill Oskar följa med Andy hem?

Oskar vill följa med Andy hem för att få spela på Andys fina dator.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
36. Varför får ingen se Oskar och Oskar1.0 tillsammans?

Ingen får se Oskar och Oskar1.0 tillsammans för då fattar de att Oskar har en kopia och inte gör allt själv.

37. Varför går Oskar upp på sitt rum innan han ska göra de tråkiga saker som hans mamma och
pappa ber honom?

Oskar går upp på sitt rum innan han ska göra tråkiga saker för att byta ut sig själv mot sin kopia Oskar1.0.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
38. Vad tror du att Oskar ska fixa innan han följer med Andy hem?

Eget svar.

Spela hela natten
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
39. Vad är olikt i Oskars rum jämfört med hur det brukar vara?

Det som är olikt är att Oskars rum är väldigt städat jämfört med hur det brukar se ut.

40. Vem säger Oskar1.0 att han är?

Oskar1.0 säger att han är Oskar.

41. Varför klättrar Oskar ut genom fönstret?

Oskar klättrar ut genom fönstret för att hans mamma kom hem och hon fick inte se både Oskar och hans
kopia. Då skulle han bli avslöjad.

42. Vad är det bästa med Andys hus?

Det bästa med Andys hus är att det inte finns några regler.

43. Vilken nivå i spelet kommer Andy och Oskar till?

Oskar och Andy kommer till nivå 4.

– en möjlighet för alla
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
44. Varför ser Andy plötsligt ledsen ut när Oskar frågar om hans föräldrar?

Andy ser ledsen ut för att han inte vet var hans föräldrar är och han känner sig nog lite ensam.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
45. Varför tror du att Oskar1.0 ler ett konstigt leende mot Oskar hela tiden?

Eget svar.

Något är fel
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
46. Hur länge spelar Andy och Oskar?

Oskar och Andy spelar hela dagen, hela kvällen och halva natten.

47. Vad tycker Andy är töntigt?

Andy tycker att det är töntigt med kortspel.

48. Vem saknar Oskar?

Oskar saknar sina föräldrar och Verner.

49. Var ska Oskar1.0 vara på natten?

Oskar1.0 ska var i garderoben på natten.

50. Var har Oskar1.0 på sig?

Oskar1.0 har Oskars T-shirt på sig, den som han brukar sova i.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
51. Vem är Orvar?

Andys pappa tror att Oskar heter Orvar.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
52. Hur tror du det känns för Andy när hans föräldrar jobbar hela tiden?

Eget svar.

53. Varför tror du att Oskar1.0 drar ner rullgardinen?

Eget svar.

– en möjlighet för alla

SANDRA SCHWARTZ

SIDAN 9

Kopian Oskar 1.0

Är du Oskar?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
54. Vad vill Oskar1.0 göra?

Oskar1.0 vill ta över Oskars liv.

55. Varför måste Oskar säga något till Verner som bara Verner vet?

Oskar måste säga något till Verner som bara han vet för att Verner ska veta att han är den riktiga Oskar
och inte kopian Oskar1.0.

56. Vad tycker Verner att Oskar ska göra för att få kontroll över Oskar1.0?

Verner tycker att Oskar ska gå hem och avslöja Oskar1.0.

57. Vad är Oskar orolig för att hans föräldrar ska tro?

Oskar är orolig för att hans föräldrar ska tror att han är kopian.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
58. Varför tog Verner upp en bok i sin hand?

Verner tog upp en bok för att slå den i huvudet på Oskar om han var kopian Oskar1.0.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
59. Nästa kapitel heter Tyst med dig. Vad tror du kommer att hända i det kapitlet?

Eget svar.

Tyst med dig!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
60. Varför tror Oskar att hans mamma och pappa hellre vill har Oskar1.0 som son än honom?

Oskar tror att de hellre vill ha Oskar1.0 för att han är perfekt och gör allt de ber honom om.

61. Hur kan man se att Oskar1.0 är en kopia när pappa håller fast honom?

Man kan se att Oskar1.0 är en kopia för han har ett sår i pannan. Såret blöder inte utan man ser bara
metall.

62. Hur gjorde Verner för att stänga av Oskar1.0?

Verner tryckte på en knapp som satt under hakan på Oskar1.0.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
63. Varför ser Oskars mamma ut som om hon ska svimma?

Oskars mamma ser ut som hon ska svimma eftersom hon ser två Oskar.

64. Vem kommer på att Oskar1.0 är kopian, Oskars mamma eller pappa?

Pappa kommer på att Oskar1.0 är kopian.

– en möjlighet för alla
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65. Vad vill Oskar1.0 slå Oskar med?

Oskar1.0 vill slå Oskar med en stekpanna.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
66. Om du hade haft en kopia av dig själv vad skulle du då ha använt den till?

Eget svar.

En god nyhet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
67. Var är Oskar1.0?

Oskar1.0 är på soptippen.

68. Varför får Oskar börja spela dataspel igen?

Oskar får börja spela dataspel igen eftersom hans föräldrar tycker att han har varit duktig.

69. Varför misstänker Oskar och Verner att Andy har gjort en kopia av sig själv?

Oskar och Verner misstänker att Andy har gjort en kopia av sig själv för han har alla rätt på proven.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
70. Vad måste Oskar och Verner fixa som är viktigare än dataspel?

Oskar och Verner måste se till att Andys kopia kopplas ner om det är så att Andy har en kopia av sig själv.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
71. Vad tror du menas med att Oskars mamma och pappa ser snopna ut?

Eget svar.

72. Du ska sätta ett betyg på boken. Skriv hur många robotar du tycker boken ska få i betyg. Ett är
sämst och fem är bäst. Skriv sedan en motivering till varför du satt just det betyget.

Eget svar.

– en möjlighet för alla

