Pedagogiskt material till
Du är en gräslig man, herr Grums!
av Andy Stanton
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna

Kapitel 1 - Herr Grums trädgård
Beskriv herr Grums med några meningar (fyll i meningarna)
- Han är...
- och väldigt ...
- och byborna tycker han är ...

Vem bodde i hans köksskåp?

Vad menas med att hans säng var en enda röra?

Vad växte i herr Grums trädgård? Nämn tre saker.

1.

2.

3.
Och hitta på en sak till som växer i hans trädgård, men som inte
finns med i boken.

Vad var den egentliga orsaken till att herr Grums skötte så bra
om sin trädgård?

Här kunde boken ta slut men det gör den inte … någon ändrar
sig … och någon dyker upp …. Vem? ( du får gärna rita svaret)

Kapitel 2 - En bjässe till hund
Om Jack hade varit en människa hade han kunnat vara kung.
Eller racerförare. Eller trädgårdsmästare. Rita en ny bild med din
förra hund men gör Jack till en människa (eller brödrost)

Snyggt! fast jag är inte helt säker på vad det föreställer … skriv
en förklaring under bilden

Vad är herr Grums favoritdröm?

Varför smäller älvan stekpannan i huvudet på herr Grums?

Vilka alla ljud hörs det från smällarna?
1.

2.

3.

4.

5.

Vad tror du hunden Jack gör på sin lediga onsdag?

Berätta vad Grums gör med sin tänkarskål?

Kapitel 3 - Herr Grums gör upp en plan som den otäcka typ
han är

Hitta på ännu en orsak till att Wille Wilhelm kallas för den tredje.

Vad köper herr Grums från Wille Wilhems den tredjes Kungliga
Köttstycken?

Och vad består herr Grums pengar av?

Pojken i tidningen har vunnit Världsrekordbucklan i hemliga
rapar. Hitta på andra världsrekord som ett barn vunnit och som
kunde irritera herr Grums.

1. världsrekord i

2. världsrekord i

3. världsrekord i

Vad finns i Nataniel Efternamns gamla kista? (skriv svaret med mycket liten
text)

Hur låter refrängens strutsljud?

Kapitel 4 - Herr Grums dricker te

Hitta på vad herr Grums te heter:

Kapitel 5 - Jamma Tamma Lamma F´Uppa F´Uppa Berlin
Stereo Eo Eo Tebb T´elebb Nermonica La Strata de Gressin
de Kressin de Sessin de Vessin de Voop de Loop de Flunsel
Glad Helg Lenoir
Vad tror du herr Grums uttryck d
 ra mig baklänges i polisongen,
betyder?

Väljer du att vara Pollys vän eller inte?

Varför?

Vad allt springer Polly förbi?
1.

2.

3.

4.

5.

tills hon kommer fram till - vadå?

Vad är det du inte får veta om Fredag Klureman i slutet av
kapitlet?

Kapitel 6 - Herr Grums lägger ut sina hjärtan

Vad är ett av skälen till att herr Grums gillar Wille Wilhelms?

Vad är orsaken till att herr Grums avskyr Fru Fröjds Förunderliga
Värld av Godsaker?

Vad gör herr Grums då han väl kommit hem igen?

Och varför tror du att kycklingen skäller?

Kapitel 7 - Fredag Klureman

Vad mer får du veta om Fredag Klureman?

Hitta på de tre nästsista raderna på sången Han spelade en
sång som han hade hittat på själv och avsluta med raden
sanningen är en citronmaräng

Hur får Polly med säkerhet veta att Fredag Klureman verkligen
är Fredag Klureman och inte är någon annan?

Kapitel 8 - Det händer en del saker
Hur mycket är du redo att betala för att få veta var hunden Jack
bor?

Och om du räknar ut samma mängd i kronor, hur mycket blir
det då?

Och vad allt hade Jack hunnit göra under tiden Polly letade
efter hunden (och du räknade dina pengar)?

Slå upp ordet vankelmod och säg det sedan högt tre gånger
baklänges medan du vispar ett ägg. Vilketdera tog längre tid?

och vad hände med ägget?

Rita snabbt ett moln som liknar Österrike ( och försök att inte tänka
på hunden Jack som just hann glufsa i sig ett förgiftat hjärta)

Kapitel 9 - Polly och Fredag kommer till stan

Vilken upplysning får Polly att lysa upp som en nytänd julgran?

Hur kommer det sig att boken sista sidor är blanka?
(åtminstone enligt Fredag, du kanske har en annan teori)

Vad är en tarmattack?

Och hur går det för våra vänner?
(för jag antar att du också börjat kalla henne för Polly?)

Kapitel 10 - Jacks mörkaste timma
Vad och vem hittar sällskapet inne i herr Grums trädgård?
(om du envisas att skriva ner namnen på alla mullvadar behöver du ett
extra papper och får som extra uppgift att rita en fjäril utan snor på
vingarna)

Vad är det enda som kanske kunde rädda hunden från döden?

Vem är den lilla pojken som stiger in och ber herr Grums att
tänka om?

Varför tror du herr Grums blir rädd och måste fly?

Kapitel 11 - Hur det hela slutade

Vad hittar Polly när hon sölar inne i kistan?

Skriv ner två synonymer (ord som betyder samma sak) för ordet
söla.
1.

2.

Skriv om en eller två stunder då du gärna sölar.

Skriv ner minst femton rim på ordet söla
(… okej två då … så kommer vi vidare och slutar bröla … jag menar böla …)

1.

2.

Vad är det som räddar Jack till sist?

Berätta ännu om den underbara dagen ( men inte om ekorren som
kräktes, nej, snälla inte om …)

Vad gör herr Grums under tiden?

Varför tror du att Jack skäller på en gren? (fast spelar det nån roll,
kan man ju undra. Om inte det är något särskilt med just den grenen? Det
vet bara du …)

Trodde du också att boken var slut?

Hade din mamma/pappa några kakor i skåpet? Om inte får du
leta fram ett kakrecept och skriva in det här (eller på de “blanka
sidorna”, men den gubben gick du knappast på?)

Ett extrahemligt kapitel ...

Nehe, det blev inte så mycket mer och därför får du äran att
avsluta med ett extrahemligt kapitel. (Du kan prova att skriva
med citronsaft på vitt papper, då blir det dubbelhemligt)
eller klistra in bilder från herr Grums trädgård där Fröjd och
Fredag firade sitt bröllop.

Fredag förklarar hela universum
Skam den som ger sig!
Det lönade sig tydligen att limma in de där bröllopsbilderna
(eller vad du nu gjorde) för här kommer den! Fredags förklaring
av hela universum. Nu skall du få läsa hela kapitlet ifred.

Och finns det något du vill tillägga om universums skapelse så
föreslår både vi läsambassadörer och författaren …
Vad hette han nu igen?

… att du skriver en egen bok!

Skicka den gärna till Andy eller illustratören av herr Grums …
Vad hette han nu igen?

eller ge den till din lärare eller lärarinna eller den som är din
egen “Fredag”.

Efter att du har läst hela boken

Ett tema är ofta genomgripande och behandlas i en berättelse
på många olika plan. Om du nu tänker tillbaka på herr Grums
och hans berättelse, vad hittar du för genomgående tematik?
Skriv ner 2-3 teman (ämnen) och varför du tycker att de hör ihop
med berättelsen?

1.

2.

3.

Motivet ä
 r detaljer av temat. Om temat i en bok till exempel är
hundskräck och rädsla för snällhet så är motivet “orsaker” till
varför rädsla eller skräcken uppstod. Titta på de teman du skrev
tidigare och fundera på vilka motiv som kunde höra ihop med
dem?

1.

2.

3.

Vad tyckte du om med boken?

Vad tyckte du inte om med boken?

För vem skulle du rekommendera den?

