Pedagogiskt material till
ZOO! #1: Virala genier
av Kaj Korkea-aho och Ted Forsström
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna

1. Innan du börjar läsa boken får du svara på några
inledande frågor

Vilka förväntningar på boken får du av titeln och omslaget?

Vad vet du om författarna, Kaj Korkea-aho och Ted Forsström,
från tidigare? Om du inte har hört talas om dem tidigare kan du
googla lite och skriva ner några saker som kommer fram.

Tror du att du den här boken kommer att passa dig? Varför eller
varför inte?

2. Se trailern till tv-serien och besvara frågan. Länk till
trailern finns här:
https://arenan.yle.fi/1-50464401?autoplay=true

Vilka förväntningar på tv-serien får du av att se trailern?

3. Läs mejlen som Atlas skriver 13.8 och 15.8 och gör
uppgiften

I de här mejlen dyker det upp en hel del personer. Skriv upp
något som du får veta om dem:

Atlas:

Elliot:

Bäckman:

Sarah-Li:

Miniturken:

Dharampreet:

Tessie:

Liam:

4. Se avsnitt 1 av tv-serien V
 irala genier o
 ch besvara
frågorna. Länk till avsnittet finns här:
https://arenan.yle.fi/1-50270519?autoplay=true

Jämför första avsnittet av tv-serien med de två första mejlen i
boken. Nämn två likheter du hittar mellan dem:

1.

2.

Nämn två olikheter:
1.

2.

5. Läs mejlet från 16.8 och svara på frågorna

Varför mejlar Atlas och Elliot till varandra istället för att tala med
varandra via webcam?

Varför menar Atlas att det är tur för Elliot att hans
nätuppkoppling är så dålig?

6. Läs mejlet från 17.8 och gör uppgiften

I början av mejlet listar Atlas tre dagar han vill glömma. Gör en
likadan lista. Vilka tre tragikomiska dagar i ditt liv vill du helst
glömma?

TOPP 3
DAGAR MAN VILL GLÖMMA
3.

2.

1.

7. Se avsnitt 2 ur tv-serien och besvara frågan. Länken
finns här: h
 ttps://arenan.yle.fi/1-50270530?autoplay=true

Nu har du läst en bit in i boken och sett ett par avsnitt av
tv-serien. När vi läser böcker skapar vi oss en egen bild i våra
huvuden av hur karaktärerna i boken är och ser ut. Vem av
personerna i tv-serien är mest lik den person som du hade sett
framför dig i huvudet när du läste och varför?

8. Läs mejlet från 18.8 och gör uppgiften

Om du skulle få ändra på en sak gällande skolmaten i din skola:
vad skulle du ändra på och varför?

9. Läs mejlet från 21.8 och besvara frågorna

Boken är skriven med mycket humor och i det här mejlet
diskuteras just humor. Leta fram ett roligt ställe i mejlet, skriv
upp det här nedan och berätta varför just det stället är roligt
enligt dig.

Berätta om någon person som du tycker är rolig, det kan vara
någon du känner i verkligheten eller någon som du sett på
nätet eller tv eller liknande. Vem är den här personen och vad är
det du tycker att är så roligt med hen?

10. Se avsnitt 3 av tv-serien och svara på frågorna. Länk
finns här: h
 ttps://arenan.yle.fi/1-50270525

Känner du igen de personer som spelar köksor?

I det här avsnittet finns några sekvenser som visas i slowmotion
med musik i bakgrunden. Varför tror du att man har valt att visa
de sekvenserna på det sättet?

I det här avsnittet finns scenen från skolgymnastiken med.
Märker du någon skillnad mellan versionen i boken och
versionen i tv-serien när det kommer till hur eleverna
kommenterar varandras utseende?

I slutet av avsnittet får vi veta att något hemskt har hänt och
som tittare vill man verkligen se nästa avsnitt för att få veta vad
som hänt. Vad kallas det här, när ett kapitel i en bok eller ett
avsnitt i en tv-serie slutar på ett riktigt spännande sätt?

11. Läs Atlas mejl till Elliot från 23.8 och skriv sedan
Elliots svar på mejlet

I det här mejlet beskriver Atlas en för honom väldigt pinsam
situation. Hur tror du att Elliot svarar? Skriv ett svar från Elliot
som är minst tio rader långt.

12.Se avsnitt fyra av tv-serien och besvara frågan. Länk
finns här: h
 ttps://arenan.yle.fi/1-50270526

Jämför beskrivningen av diplomutdelningen i boken med den i
tv-serien. Vilka skillnader hittar du?

13.Läs mejlet från 25.8 och besvara frågan

Nämn tre fördelar som Atlas ser med att sitta med i
skolstyrelsen.

1.

2.

3.

14. Se avsnitt 5 av tv-serien och besvara uppgiften. Länk
finns här: h
 ttps://arenan.yle.fi/1-50270529

I avsnittet får vi veta en hel del om Helmer som jobbar i skolans
datasal. Skriv ner tre olika saker om honom:
1.

2.

3.

15.Läs mejlet från 27.8 och leta efter adjektiv i mejlet

Adjektiv är ord som beskriver hur någon eller något är eller ser
ut. Hitta tio adjektiv i mejlet och skriv ner dem här.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

16. Se avsnitt 6 av tv-serien. Länken finns här:
https://arenan.yle.fi/1-50270521?autoplay=true Läs efter
det artikeln baserad på en intervju med
huvudrollsinnehavaren Anton Syrjä. Länk finns här:
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/29/aron-syrja-gor-huvu
drollen-i-virala-genier?ref=ohj-articles
Besvara frågorna

Vilka likheter ser Anton Syrjä mellan miljön i V
 irala genier och
den egna skolvardagen?

Vilka situationer beskriver Anton Syrjä som speciellt roliga under
inspelningen?

Hur ser Anton Syrjä på skådespelande nu efter den här
erfarenheten?

17. Läs mejlet från 29.8 och gör uppgiften

I början av mejlet skriver Atlas om fördelar med att skriva mejl i
stället för att tala med varandra via webcam. Vilka
kommunikationskanaler (whatsapp, Snapchat, FaceTime, mejl,
telefonsamtal, samtal IRL) använder du? Nämn tre av dem och
fundera på med vem du kommunicerar via just den kanalen
och vilka fördelar och nackdelar de olika kanalerna har.
Kommunikati
onskanal

Främst med
vem?

Fördelar

Nackdelar

18. Se avsnitt 7 av tv-serien på Yle Arenan och svara på
frågorna

Om du skulle slippa ett ljud resten av ditt liv, vilket ljud skulle du
välja?

I tv-versionen skriver Atlas några sista ord i mejlet till Elliot som
inte finns med i boken, vilka ord?

Varför tror du att han sedan ångrar sig och raderar dem?

19.

Läs mejlet från 31.8 och besvara frågorna

Vad betyder MAGNUM OPUS?

Vad är en parodi?

Leta fram en parodi på nätet som du tycker är bra och länka till
den här:

Varför anser du att den här parodin är lyckad?

20. Se avsnitt 8 av tv-serien på Yle Arenan och svara på
frågan

På ett par ställen i avsnittet börjar det plötsligt spela musik. När
händer det här och varför tror du att det händer just då?

21.Läs mejlet från 1.9 och besvara frågan

I början av mejlet skriver Atlas om att vi bara uppmärksammar
den första dagen i vissa månader och han hittar sedan på en rad
nya traditioner. Välj en månad. Skriv ett eget april-april-rim (eller
någon annan månad) och hitta på en datumbunden tradition
som du sedan beskriver.

22. Läs mejlen från den 2.9 och 4.9 och avsnitt 9 av
tv-serien. Gör sedan uppgiften

Enligt Miniturken är Hjärta och smärta poetiskt rättvist. Det är
det ju inte, men det är ett rim. Här finns en lista på ord som
förekommer i mejlet från den 4.9. Hitta på minst ett rim till varje
ord och skriv in rimmet efter ordet:

karma

fatta

svårt

lov

kväll

dagen

gång

nu

grön

risk
23. Läs mejlet från 5.9 och det första mejlet från 6.9 och
gör uppgifterna

I början av mejlet som Atlas skriver den 6.9 finns det tydliga
tecken på att han är nervös inför valdebatten i skolan. Skriv ner
två citat ur texten som visar på hans nervositet:

1.

2.

Varför tror du att Atlas reagerar så starkt på att Sarah-Li inte har
hört av sig?

24. Se avsnitt 10 av tv-serien på Yle Arenan och svara på
frågorna

Vilket språk talar en av poliserna i början av avsnittet?
25. Läs det andra mejlet från 6.9 och se avsnitt 11 av
tv-serien på Yle Arenan samt gör uppgifterna

I början av mejlet beskriver Atlas sig själv med tre ord. Skriv ner
tre treordsbeskrivningar av dig själv, se till att varje beskrivning
lyfter fram olika egenskaper och sidor hos dig.

1.

2.

3.

Senare i mejlet skriver Atlas en lista på tio positiva saker.
Inspireras av Atlas lista och skriv en egen på fem positiva saker
som stämmer in på dig och ditt liv just nu.

1.

2.

3.
‘
4.

5.

I början av boken nämns Tessie i så gott som varje mejl, ibland
flera gånger i ett enda. Nu är det plötsligt ganska många mejl
sedan Atlas skrev något om henne. Vad tror du att det kan bero
på?

26. Läs båda de mejl som Atlas skrev till Elliot den 7.9 och
svara på frågorna

I valdebatten diskuterades ett förslag om längre och färre
lektioner under en skoldag. Vad skulle du tycka om lektionerna
blev längre i din skola? Vilka fördelar och vilka nackdelar ser du
med det?

I det andra mejlet från 7.9 får vi veta varför Sarah-Li inte har varit
i skolan eller hört av sig. Varför?

27.

Läs båda mejlen från den 8.9 och gör uppgifterna

I slutet av mejlet listar Atlas några saker han måste googla just
nu. En av dem är J
 aipur. Googla själv J
 aipur och skriv ner tre
olika fakta från tre olika källor. Skriv in källorna också och
berätta hur du kan veta att de är trovärdiga källor.
Om du vill ha en påminnelse om hur vi kan veta om en källa är
trovärdig eller inte kan du ta dig en titt på det här klippet:
https://www.youtube.com/watch?v=M2MqifrLuKA

1.

2.

3.

28. Läs mejlet från 10.9, se avsnitt 12 av tv-serien och
svara på frågorna
Virala genier ä
 r del ett av tre i ZOO!-serien. Vilka frågor vill du ha
svar på i nästa bok?

Boken kan sägas få ett lyckligt slut på fler olika sätt. Vilka?

I boken får vi veta betydligt mer om varför Atlas inte fick kontakt
med Sarah-Li. Hur tror du man skulle förstå den biten om man
bara såg tv-serien och inte läste boken?

Efter att ha läst boken och sett tv-serien, vilken föredrar du och
varför?

