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Författare: Ann Gomér

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Mimmi. Hon hör en hundvalp som skäller, utanför grannens hus, en kväll när
hon ska gå och lägga sig. Nästa morgon står hundvalpen kvar. Mimmi och hennes mamma ringer på
hos grannen. Han säger att han är allergisk och att han inte kan ha hunden inne. Nästa dag kommer
ambulansen och hämtar grannen. Vem ska nu ta hand om hundvalpen?

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)
• Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden och handlingslistor.
		 (SV åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Skriva texter för olika syften och mottagare.
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Samtal innan läsningen:
Att förutspå vad en text ska handla om används innan ni läser, för att aktivera elevernas förkunskaper,
och att öka nyfikenheten för 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 av påståendena, 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 grupper. Om du läser högt, läs då långsamt
och stanna vid 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 reflektera tillsammans, över vad eleverna har hittat.
Exempel på påståenden som passar in på boken:
1. Mimmis granne är taskig mot sin hund.
2. Mimmi ringer polisen.
3. Grannen är allergisk mot hundar.
4. Ambulansen kommer.
5. Mimmi åker ambulans.
6. Mimmi får hundvalpen av grannen.

– en möjlighet för alla
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Namn:
Boktitel:
Författare:

Håller
med

Håller inte
med

Sidnummer

Hade du
rätt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Efter läsningen
Låt eleverna samla ord, eller begrepp, som de tycker att boken handlar om. Låt dem skriva på post-it
lappar, som de sedan sätter upp på whiteboarden, eller på ett blädderblockspapper.
Diskutera vilka ord, eller begrepp, som de har valt, och varför?

En hundvalp
som skäller

Ny granne

Problem
med hjärtat

Mimmis
egen hund

Låt eleverna sedan plocka ord från ordsamlingen och göra sin egen dikt, gärna med en bild till.
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Kronologisk ordning
Dela in eleverna i grupper. Klipp ut meningarna nedan och ge dem till varje grupp. Tillsammans ska de
lägga meningarna i kronologisk ordning.
När de är färdiga sätter grupperna upp meningarna på tavlan, och jämför ordningen med de andra
grupperna.
1. Jag och min syster undrar om Bonita kan bo hos er.
2. När mamma kom hem var Bonita hos mig.
3. Man får inte binda ett djur ute i mer än två timmar, sa veterinären.
4. Idag flyttade en gammal man in i huset bredvid vårt.
5. På lördagen gick vi till sjukhuset.
6. -Titta! Valpen är bunden där ute! sa jag. Får man göra så?
7. Vi ringde på grannens dörr.
8. Nu var Bonita vår hund.
9. Ambulansen stod vid vårt hus!
10. Jag kan inte ha hunden inne, sa han sedan. Jag är allergisk.

Ord att förklara
en stolpe
en veterinär
en valp
att gnälla
en granne
ett ögonbryn
allergisk
en bår
en bädd
att smeka
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Läsförståelse
Under läsningen
Kapitel 1
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför har Mimmi svårt att somna?
Mimmi har svårt att somna, för att valpen står fastbunden vid en stolpe, och gnäller. Mimmi tycker synd
om valpen.
2. Var bor Mimmi?
Mimmi bor i ett litet hus i stan.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vilka personer finns med i boken?
I boken finns: Mimmi, Mimmis mamma, Mimmis pappa, Nisse (Mimmis nya granne) och Bonita (Nisses
hundvalp).
4. Vilken tid på dagen tror du att det är, när Mimmi hör hundvalpen skälla?
Eget svar, men det är någon gång på kvällen.
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.)
5. Vad hade du gjort om du hade sett att grannens hund stod bunden, vid en stolpe utanför huset, och
skällde?
Eget svar
Kapitel 2
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur länge får ett djur vara bundet ute?
Ett djur får vara bundet ute, i högst två timmar.
2. Varför har Nisse bundit hunden vid stolpen?
Nisse har bundit hunden vid stolpen, för att han är allergisk och inte kan ha den inne.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför är Mimmis mamma arg?
Mimmis mamma är arg för att valpen har stått bunden ute hela natten. Så får man inte göra.
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.)
4. Vad hade du sagt till grannen, om du hade ringt på?
Eget svar
Kapitel 3
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför är Mimmi arg?
Mimmi är arg för att hunden sitter fastbunden vid stolpen igen.
2. Vilken årstid är det?
Det är sommar.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför dör inte hunden av att stå ute vid stolpen?
Hunden dör inte för att det är sommar och varmt.
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.)
4. Varför tror du att Nisse har köpt en hund, om han är allergisk mot hundar?
Eget svar
Kapitel 4
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför får Mimmi ta hand om Bonita?
Mimmi får ta hand om Bonita för att Nisse åker till sjukhuset.
2. Vad säger Nisse till Mimmi?
Nisse ber att Mimmi ska ta hand om hunden.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Ungefär vilken tid på dagen, utspelar sig detta kapitel?
Eget svar, men eftersom Mimmi kommer hem från skolan, så är det någon gång på eftermiddagen.
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.)
4. Hade du tagit hand om din grannes hund? Varför/varför inte?
Eget svar
Kapitel 5
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad gör Mimmi och hennes mamma på lördagen?
Mimmi och hennes mamma åker till sjukhuset och hälsar på Nisse.
2. Varför ligger Nisse på sjukhuset?
Nisse ligger på sjukhuset för att han har problem med hjärtat.
3. Varför kan Nisses syster inte ta hand om Bonita?
Nisses syster är sjuk och därför kan hon inte ta hand om Bonita.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför är Nisse trött?
Nisse är trött för att han har problem med hjärtat.
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.)
5. Vet du hur man kan reagera om man är allergisk mot något? Berätta.
Eget svar
Kapitel 6
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför blir Mimmi så glad?
Mimmi blir glad för att Bonita ska bo hos dem.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
2. Hur länge har Nisse varit dålig?
Han har varit dålig i flera år.
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.)
3. Vill du ha en hund? Varför/ varför inte?
Eget svar
Kapitel 7
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad har Mimmi, och hennes föräldrar, köpt till Bonita?
De har köpt en boll, och en bädd, till henne.
2. Var vill Bonita sova på kvällen?
Bonita vill sova hos Mimmi.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad tror du menas med en bädd?
Eget svar
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.)
4. Varför tror du att Bonita vill sova hos Mimmi?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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