
 

Lars är LOL av Iben Akerlie 
 
 
Handling: 
Amanda har sett fram emot att börja sexan, och att få bli fadder till en 
söt liten förstaklassare. När hon istället får ansvar för Lars, som är ny i 
klassen och har Downs syndrom, blir allt svårt. Kan hon bli kompis 
med Lars, som är rolig och annorlunda? Vad kommer hennes andra 
kompisar att säga? Hur viktigt är det att vara populär i klassen? 
Amanda faller för grupptrycket, och plötsligt har hon svikit både Lars 
och sig själv, och dessutom gjort alla omkring sig besvikna. Hur kan 
hon göra allt bra igen, och visa Lars att hon visst är hans vän, och 
ingen mobbare? 
(Från Lilla piratförlaget) 
 
Viktiga karaktärer: 
Amanda: 
Lars: Amandas fadderbarn 
Sari: Amandas bästa kompis 
Kay: kompis med Amanda och Sari 
Janne: klassläraren 
Adam: killen Amanda är kär i 
Christina och Anna: skolans populära 
 
Samtalet utgår från Chambers samtalsmodell kring läsningen: 
 

● Vad gillade du med boken? 
● Vad ogillade du med boken? 
● Det här funderar jag över. 
● Dessa mönster hittade jag. 

 
 
Allmänna frågor: 
 

●  Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du att det 
var för en sorts bok? Nu när du har läst den, var den annorlunda än vad du hade 
väntat dig? 

● Har du läst andra böcker som liknar den här? På vilket sätt? 



 
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda? 
● Kunde du “se” berättelsen i din fantasi medan du läste? 
● Är det här en bok som man läser snabbt eller långsamt? 

 
Specialfrågor: Jag undrar... 
 

● Vad tänker ni om Amanda? Hur är hon? Hur tänker ni om honom genom boken, 
förändrades era bilder? 

● Hur tänker ni om Adam? Hur är han? Hur tänker ni om honom genom boken, 
förändrades era bilder? 

● Hur är stämningen i klassen? Hur är man mot varandra? Hur märks det? 
● Om man jämför Amanda och Sari? Vad har de för likheter och skillnader? Vem tycker 

ni bästa om? 
● Amanda reagerar negativt på att bli Lars fadder. Hur tänker du om det? Förstår du 

hur Amanda tänker? 
● Vad tänker du om Janne som lärare? Hur skulle du tycka att det var att ha henne 

som din lärare? 
● Varför skickar Amanda bilderna på Lars till Anna och Christina? Är det nödvändigt? 
● Går det att förlåta det Amanda har gjort? 
● Varför är Adam som han är mot Amanda? 

 
Avslutande frågor: 
Nu när vi har lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt.  

● Var det något av det de andra sa, som du blev förvånad över? 
● Vilka lärdomar drar du av den här boken? 
● Vem tycker du borde läsa den här boken? Motivera 
● Nu när du tänker på boken, efter att vi pratat så mycket om den, vad är nu viktigast 

för dig? 
 
 


