
Vaffelhjarte av Maria Parr 

Fortsettelesebok  

Samtale/diskusjon 

Før lesingen:  

I forkant av lesingen av Vaffelhjarte kan det være fint å ha en samtale med elevene om 

vennskap med utgangspunkt i spørsmål som for eksempel: -Hva er en bestevenn? –Hva skal 

til for at du kan kalle noen en bestevenn? –Må bestevennen være enig i at dere er 

bestevenner? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

Forbered deretter elevene på lesingen gjennom å fortelle litt om hva boka handler om.  

Vaffelhjarte handler om en Trille og Lena som er naboer og bor i ei lita bygd som heter 

Knert-Matilde. Trille vil veldig gjerne at Lena skal være bestevennen hans, men han er ikke 

helt sikker på om hun vil det, og han tør ikke å spørre.  

 

Har elevene sett TV-serien som er basert på boka?  

 

I fortsettelsesbøker, som Vaffelhjarte er det hensiktsmessig å starte hver leseøkt med å 

snakke om og la elevene kort gjenfortelle hva boka har handlet om så langt. Ta utgangspunkt 

i spørsmål som -Hva var det som skjedde sist vi leste? Hvordan tror dere det går videre? På 

denne måten får elevene frisket opp hukommelsen, og de får øvelse i å sette egne ord på 

fortellingen. Et slikt felles sammendrag er også til stor hjelp for forforståelsen til de av 

elevene som trenger litt ekstra støtte.  

 
Underveis i lesingen:  

Les med innlevelse, og forsøk å formidle bokas stemning. Eksperimenter med tempo, 

stemme og toneleie. 

Se høytlesingstips her: http://leseskogen.no/laerersider/hoytlesingstips/ 

 

Varier gjerne høytlesingssituasjonen fra gang til gang. Se an elevene. For noen elever passer 

det best å sitte i en ring og lytte, andre lytter bedre når de får lov til å gjøre noe mens du 

leser, for eksempel tegne.  
 

Etter lesingen:  

Snakk også med elevene om deres umiddelbare leseopplevelse etter hver leseøkt. –Hva var 

det som skjedde her? Kanskje har elevene noen spørsmål? Hva tror de vil skje videre? 

 

Etter at dere har lest hele boka:  

Ha en samtale med elevene om hva Vaffelhjarte handlet om. 

Ha deretter en samtale i klassen med utgangspunkt i spørsmål som:   

 

-Må en bestevenn være enig i at dere er bestevenner? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 

-Må man ha en bestevenn? Hvorfor/hvorfor ikke? 

http://leseskogen.no/laerersider/hoytlesingstips/


-Er det greit å gjemme en bestevenn som har rømt hjemmefra? Hvorfor/hvorfor ikke? 

-Hva ville du gjort hvis bestevennen din skulle flytte? 

 

Se TV-serien 

I 2012 laget NRK tv-serie av Vaffelhjarte. Serien finnes på DVD. Kanskje har noen av elevene 

allerede sett den? Uansett kan det være morsomt å se serien etter at dere har lest boka i 

klassen. I sammenheng med at dere ser serien går det an å samtale i klassen om forskjeller 

og likheter mellom bok og film.  

 


