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Författare: Kirsten Ahlburg

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Alva och hennes klasskompisar som ska samla in pengar till en skolresa. De behöver
få ihop mycket pengar. De bestämmer sig för att ordna en loppis och en cirkus. Men kommer de att få
in tillräckligt med saker till loppisen, och kommer de att få ihop de pengar de behöver, för att kunna
åka iväg?

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och
		 innehåll. (SV åk 1-3)
• Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 		
		 språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. (SV åk 1-3)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
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Samtal innan läsningen:
Spågumman
Att förutspå vad en text ska handla om används, innan ni läser, för att aktivera elevernas förkunskaper
och väcka deras nyfikenhet på ett nytt ämne.
Skriv in fyra till sex påståenden om texten i tabellen nedan. En del ska vara sanna och en del falska. Dela
sedan ut tabellen till eleverna.
Läs ett påstående och fråga eleverna om de tror att påståendet stämmer eller inte. Ge möjlighet till
diskussion. Tyngdpunkten ligger inte på rätt svar utan att berätta vad de vet, och att de får göra
förutsägelser.
Läs boken högt i gruppen, eller låt eleverna läsa själva, eller i mindre grupper. Om du läser högt, läs då
långsamt och stanna vid de ställen i texten där du har gjort ett påstående.
Efter att ha läst berättelsen, ska eleverna fylla i sidnumret där de har hittat svaret på varje påstående. De
kryssar i om de hade rätt eller fel. Avsluta med att tillsammans reflektera över vad eleverna har hittat.
Exempel på påståenden från boken:
• Alvas klass ska åka till Norge.
• Alva kommer på att klassen ska ordna en loppis.
• Klassen måste samla in 20 000 kronor.
• Alva får en bil av en gammal man.
• Klassen ordnar en cirkus.
• Alva bryter benet när hon skejtar.
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Namn:
Boktitel:
Författare:

Håller med

Håller inte med

Sid-nummer

Hade du rätt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Ordna en cirkus
Ni ska tillsammans (i grupper om 4 st) planera, öva och genomföra ett cirkusuppträdande. Bestäm först
i gruppen om ni vill vara clowner, akrobater, djurtämjare eller andra cirkusartister. När ni har bestämt
det, planerar ni en grund för hur ert uppträdande ska vara. Tänk på att uppträdandet ska vara ca 5
minuter långt. Fundera över vilket material ni behöver. Bestäm vilka som ska göra vad, och ett namn för
gruppen.
När ni har bestämt er, skriver ni ner följande:
• Gruppnamn
• Vad ni ska uppträda med
• Vilka cirkusartister ni ska vara
• Vilket material ni behöver

Sammanfatta texten
Detektiven
Låt eleverna arbeta enskilt eller i grupp. Ge dem var sitt A3 papper där de ritar upp en blomma. I
blombladen skriver de in samma rubriker som nedan. Sedan diskuterar de svaren i gruppen. Ha sedan
en gemensam diskussion kring deras svar.

Var?

Vem?

Ämne
Varför?

När?
Vad?
– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
Under läsningen
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten. Precis där.)
1. Vad ska Alva och hennes klass göra, för att få in pengar till skolresan?
		 De ska ordna en loppis och en cirkus.
2. Hur mycket säljer Alva bilen för?
		 Alva säljer bilen för 5500 kronor.
3. Vart ska Alvas klass åka på skolresa?
De ska till Norge på sin skolresa.
4. Hur mycket pengar har Alva i sin spargris?
		 Alva har 250 kronor i sin spargris.
5. Vilken veckodag ska de hämta alla saker till loppisen?
		 De ska hämta alla saker till loppisen på fredagen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
6. Vem är Tor?
		 Tor är hästen som Sara rider på.
7. Vem i klassen, tror du, säljer för mest pengar?
		 Alva borde vara den som säljer för mest pengar, eftersom hon säljer bilen för 5500 kronor.
		 De får in mer än 10 000 kronor på loppisen.
8. Vilka färger har Norges flagga?
Norges flagga är röd, vit och blå. Titta på bilden på sidan 4.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
9. Vad skulle du velat göra på en cirkus om din klass skulle ordna en sådan?
		 Eget svar
10. Hur mycket skulle du ha sålt bilen för?
		Eget svar
11. Berätta vad du tror eller vet om loppisar.
		Eget svar
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Vem säger vad i boken?
1. Vi ordnar en loppis.			

a. David

2. Jag kan spela flöjt.			

b. Sara

3. Alva kan skejta.				

c. Markus

4. Jag kan vara clown.			

d. Alva
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