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Före läsningen kan vi diskutera om: 
• Allemansrätt – vad är allemansrätt?  

Vad får man och får man inte göra? Var får man tälta 
(och ta iland med båten) och var får man plocka bär och 
svamp? Var får man göra upp eld? Får man skräpa i 
naturen. 

 
Några allmänna teman att förklara och diskutera: 
• Bokens titel: Camping   (Har barnen varit och campat 

någon gång? Var? När? Med vem?) 
• Kapitel 1: Vad kan man hitta i skogen på sensommaren 

och hösten? De vanligaste svamparna (bilder) – känner 
barnen dessa svampar?   

• Kapitel 3: Spåkvinna – att spå (på tivoli/cirkus) 
Kräftor – kräftning (hur man fångar kräftor, sid 34-35  
– bilden) 

• Att fiska (V ad behöver man för att fiska? Får man 
fiska var som helst?) 
 
 

Ord att diskutera som förekommer i berättelsen: 
• Tjattra (kapitel 1, sid 14) – onomatopoetiska ord 
• Kräfta – kräftor (kapitel 1, sid18) 
• Reception (kapitel 2, sid 19) 
• Lina – linor (tältets delar) (kapitel 2, sid 24) 
• Ekonomi – ekonomiskt (kapitel 3, sid 32) 
• Kastspö (kapitel 4, sid 41) 

 

 
Vilka tankar väckte boken? 
• Hur kom Lasse och Maja på vad som hade hänt? Vilka 

ledtrådar tänkte de på? 
 

• Vad var roligast? Vad kommer du bäst ihåg? Är det 
något du tänker på, som inte blev klart? 

 
Pyssel och lek – idéer: 
• Har du sett herr Kantarell –sången 

 
• Kom ihåg – vad saknas (lek där man gömmer ett antal 

olika saker under en duk – barnen får titta på sakerna i 
15 sekunder – barnen vänder ryggarna mot bordet där 
sakerna finns under duken - man tar bort en sak – 
barnen vänder sej – man tar bort duken – barnen tittar 
på sakerna och den som först märker vilken sak var 
borttagen ”vinner”) 
 

• Känn igen 
o Svampar 
o Bär 
o Träd och blad 
o Djurspår 

 
 


