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Vesta-Linnéa 
och vännerna
TOVE APPELGREN 
& SALLA SAVOLAINEN

Vesta-Linnéa har börjat skolan och är sugen 
på nya kompisar. Men hur ska hon få till det 
att leka med Mindy? Och varför känns lekarna 
med lillasyster och grannpojken Alex inte 
längre alls lika spännande? En bilderbok som 
handlar om att hitta och behålla vänner.

Visste du att böckerna om Vesta-Linnéa 
har blivit populära i många länder och man 
kan läsa om henne på hela fjorton olika språk? 
Några av böckerna har gjorts till teaterpjäs 
och om ett par år kan man se Vesta-Linnéa 

som teveserie!
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Diskutera

  Hurdan är en bra vän? Vilka egenskaper är viktiga och mindre viktiga?

  Hur kan man göra och vara för att få vänner?

  Vesta-Linnéa är mycket fäst vid sin telefon. Känner ni någon som är   
	 lika	mycket	på	telefonen?	Hurdana	regler	finns	det	för	telefoner	i		 	
 skolan eller hemma?

  Vesta Linnea har en tröstebok som hon läser när hon känner rädsla   
 och oro. Vad tror ni att den handlar om? Vad kan man ha för nytta av   
 en sån bok, tror ni?

Fantisera och skapa

  Hur många andra ord kommer ni på som betyder ”vän”? Ta reda på   
 ordet för ”vän” på olika språk och gör en lista!

  Skriv vänskapsmeningar på små lappar - det kan vara uppmuntrande   
 meningar eller små komplimanger. Lägg lapparna i en burk. Plocka en  
 lapp att ge i present åt den som behöver!

  Rita och designa en egen kompistelefon. Den kanske kan hjälpa att   
 hitta vänner, välja lekar eller stämma träff med en kompis på något   
 roligt ställe.

  Öppna en kompiskiosk på skolgården! Hitta på vilka olika lekar och   
 aktiviteter man kan ”beställa” där. I kompiskiosken kan man också
  låna en lekkompis för rasten. Idén kommer från skolan Tervakosken   
 koulu där sexorna öppnade en kompiskiosk för att lära känna sina 
 yngre skolkompisar.

  Vesta-Linnéa visar många olika känslor. Titta på hennes miner och   
 kroppsställningar när hon är arg, glad, ledsen, orolig, nöjd, förvånad,   
 lycklig. Rita självporträtt med olika miner och skriv under bilderna vad 
 som väcker de olika känslorna. Till exempel ”Jag blir arg när min spel- 
 tid är slut” eller ”Jag blir lycklig när jag är med vänner”.

Uppgifterna ingår i ett läspaket med tio böcker och inspirationsmaterial som 
Sydkustens ordkonstskola delta ut till skolklasser 2020. www.ordkonst.fi

https://ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

