
Läskudden - DAniel örlund

Daniel är fotbollsmålvakt, och spelar i år första säsongen i HJK Helsingfors (Helsingin Jalkapalloklu-
bi). Tidigare har han bl.a. varit målvakt i de svenska lagen AIK och FC Café Opera, samt i de norska 
lagen Fredrikstad och Rosenborg. Åren 2006 och 2009 blev han nominerad till priset Årets målvakt 
på Fotbollsgalan. Daniel spelade i Sveriges landslag 2015, i en match mot Oman. Sverige vann 1-0.

Diskussionsunderlag för arbete i klass:

1. Varför tycker Daniel att läsning är viktigt? Håller du med honom? Varför tycker du att läsning är 
viktigt?
2. När och var läser du helst?
3. Daniel tycker att en bok måste vara bra från början, för annars tappar han intresset och väljer en 
annan bok. Vad tycker du? 
4. Boktipset som Daniel ger är ”Berts dagbok” eftersom han känner igen sig själv i den. Är det viktigt 
att kunna känna igen sig i boken man läser tycker du? 
5. Daniel önskar att han hade läst mer när han var yngre. Har du något tips åt dem som inte tyck-er 
om att läsa?

Boktips:

Berts dagbok, av Anders Jacobsson och Sören Olsson, 1987, nyutgåva 1993, Rabén & Sjögren

Böcker med liknande tema:

Dagbok för alla mina fans – Gregs dagbok, av Jeff Kinney, 2007, Bonnier Carlsen (på svenska 2008)

Den första av en mängd böcker om Greg, som skriver och ritar seriefiguraktiga bilder i sin dagbok. 
Dagboken handlar om Gregs mål att bli lagom populär i skolan - eller i alla fall mer populär än 
kompisen Rowley.

Yokos nattbok, av Annika Sandelin, 2014, Schildts & Söderströms 

Boken handlar om Yoko, som är tio år och döpt efter konstnären Yoko Ono. Yoko bor i Helsingfors, 
och i sin dagbok, som hon kallar nattbok eftersom hon skriver den på natten, berättar hon om sin 
familj, sin skola och bästisen Anna, som bor i samma hus.

Pappersstäder, av John Green, 2008, Bonnier Carlsen (på svenska 2014)

Boken handlar om Quentin, som går sista året i high school och är kär i grannflickan Margo. Margo 
tar en natt tar med honom på äventyr och sedan försvinner hon från staden. Quentin besluter sig 
för att hitta henne.

 Vi som ser på, av Johan Unenge, 2004, En bok för alla

En bok om fyra tonårskillar med ett band som den ena plötsligt hoppar av för att bli ihop med en 
tjej. De tre killarna som blir kvar känner sig svikna och börjar fundera på om det finns annat än 
musik i livet.


