
Material som jag använde i projektet klassiker i åk 9 

 

Följande material använde jag som ingång till läsningen av romanen: 

- Den stora depressionen i USA 

https://www.so-rummet.se/kategorier/den-stora-depressionen 

 

- Exempel på justitiemord som drabbat färgade i USA. 

https://www.youtube.com/watch?v=TmsYLmqx3wg&feature=youtu.be   

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7235507 

- Rosa Parks 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks#/media/Fil:Rosa_parks_bus.jpg 
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https://www.youtube.com/watch?v=TmsYLmqx3wg&feature=youtu.be
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7235507
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Instruktioner inför inspelningen av podden: 

Romanen Dödssynden diskuteras i grupp och samtalet dokumenteras i 

poddformat 

 

Du får i uppdrag av podden Litteratur för unga (med lyssnare i åldrarna 13-17 år) att samtala om 

dina tankar efter läsningen av Dödssynden. Du samtalar med två klasskamrater om varje del (fyra 

stycken), totalt max 15 minuter. Förbered dig genom att skriva upp stödord, rita bilder och/ eller 

tankekartor. 

 

Del 1: Tänk på att lyssnaren inte har läst boken. Därför bör du/ni inleda samtalet med att presentera 

er själva och en kort sammanfattning om bokens handling. Använd stödet ”karaktärer och 

nyckelscener”. 

 

Del 2: Lyft fram vad du tycker om och vad du inte tycker om. Motivera dina åsikter och belys med 

konkreta exempel, nyckelscener eller direkta citat ur texten. Det kan handla om handling, scener, 

karaktärer, miljöer, språk och stil, bildspråk och symboler samt tematik. 

 

Del 3: vilka nya tankar har väckts under läsningen? Eller har du fått någon gammal tanke bekräftad, 

förstärkt eller nyanserad? 

 

Väj några av följande teman ur boken och samtala om dem. Eller hittar ni andra? 

 

- syskonkärlek och rivalitet 
- vänskap 
- uppfostran 



- rasism och segregation 
- klasskillnader och fattigdom 
- kurage och mod kontra feghet 
- fördomar och dubbelmoral 
- sexism kontra jämställdhet 
- rättvisa och rättskipning 
- människan-ond eller god? 

 

Del 4: Bokens bästa mening/meningar. Koppla dem till texten, dig själv och omvärlden. 

 

Ni behöver inte vara eniga men lyssna och ställ följdfrågor om du inte förstår vad de övriga vill säga. 

Håll en ledig men artig samtalston. 

 

 

Bedömningsmatrisen för podden: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


