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SIDAN 1

Boken handlar om:
Alvin ska träffa Ada och hennes hund Fia efter skolan. Men Ada bestämmer med Tea istället och Alvin
blir ledsen. Han sätter sig i parken och gungar och då kommer Tea och Ada gående med Fia. Alvin får
hålla Fia. Plötsligt kommer en stor hund emot dem och Alvin blir rädd och släpper Fias koppel. Fia
sticker och Tea, Alvin och Ada letar överallt efter henne men hittar henne inte…..

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)
Ord och begrepp, som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (SV åk 1-3)

Eleverna tränar följande förmågor:
•
•

Läsa och analysera skönlitteratur, och andra texter, för olika syften.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar, och värderingar, utifrån etiska begrepp
och modeller.

Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)
Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål, och känslor.
(SV åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
•
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
Tala, och samtala, i olika sammanhang.
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Boksamtal
4 grundfrågor:
1. Vad gillade du med boken? /(händelser, personer, ord, tankar)
2. Vad gillade du inte i/ med boken?
3. Vad det något som du tyckte var ovanligt, konstigt, inte förstod, undrade över eller som du inte har
sett i andra böcker?
4. Kan du hitta några mönster som kommer tillbaka flera gånger? Kopplingar mellan olika saker eller till
andra texter eller verkligheten?
Andra frågor att ställa:
1. Har något av det som hände i boken hänt dig?
2. Jag undrar hur lång tid ni tror det tog för allting att hända?
3. Om du skulle skriva en fortsättning, vad skulle den då handla om?

W W W. N Y PON F O RL A G .S E

Alvin och hunden

Elevmaterial

Carsten Flink

Lärarmaterial

SIDAN 3

Gör en serietidning
Ett sätt att återberätta en bok är att göra om handlingen i boken till en serie. Låt eleverna i grupper göra
om var sin del av boken till en sida ur en serietidning som de sedan sätter ihop.
Börja med att ta reda på vad eleverna vet om tecknade serietidningar:
1. Vad är en tecknad serie?
2. Vad tycker ni om tecknade serier?
3. Vilka kännetecken har en serie?
4. Vad behöver ni ta reda på?
5. Vad behöver ni träna på för att göra en serie?
Här hittar ni lite kort information om hur man bygger upp en serie:
http://www.tidningeniskolan.fi/serieskola.php
Kims lek med meningar
Kims lek med meningar går ut på att gruppen får ett papper med meningar tagna från boken. En
i gruppen klipper ut meningarna och lägger dem på bordet så att alla kan läsa dem. Sedan blundar
alla deltagarna utom en som tar bort en mening. Därefter är det upp till deltagarna att lista ut vilken
mening som har plockats bort. Man turas om så att alla får ta bort en mening.
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Kronologisk ordning
Klipp ut meningarna nedan och ge en uppsättning till varje grupp. Tillsammans ska de lägga
meningarna i kronologisk ordning. När de är färdiga sätter grupperna upp meningarna på tavlan och
jämför ordningen mellan de olika grupperna.

Alvin tappar Fias koppel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Alvin är glad för att idag ska han få träffa Adas hund Fia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Adas mobil ringer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Alvin sover över hos Ada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------En stor hund skrämmer alla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Alvin får hålla Fia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Adas mamma ringer polisen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Alvin gungar i parken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tea går hem för att titta på teve.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ada och Alvin cyklar hem till en tant och träffar Fia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ada och Tea träffar Alvin i parken.
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Läsförståelse
Ny hund
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Varför är Alvin glad?
Alvin är glad för att han ska få träffa Adas hund efter skolan.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
2. Vilken hundras är hunden som Ada har fått?
Ada har fått en pudel.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
3. Varför tror du att detta kapitel heter Ny hund?
Eget svar

Hem till Ada
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
4. När vill Ada att hon och Alvin ska träffas?
Hon vill träffa honom imorgon.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
5. Varför blir Alvin sur när Ada berättar att hon ska vara med Tea?
Han blir sur för att Ada ska gå hem med Tea idag och hon hade lovat Alvin att han skulle få träffa
Adas hund.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
6. Vad hade du gjort om din kompis hade lovat dig att ni skulle vara och sedan bestämt med en annan?
Eget svar.
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I parken
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7. Var träffar Alvin Ada och Tea?
Alvin träffar dem i parken.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
8. Är Adas hund en tik (en hona) eller en hane?
Eftersom hunden heter Fia så är det en tik.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
9. Varför tror du att Alvin tycker att hunden är dum?
Eget svar.

Rädd
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Vem ger kopplet till Alvin?
Ada ger kopplet till Alvin.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
11. Vem håller Fia när det kommer en stor hund?
Alvin håller Fia när det kommer en stor hund.
12. Varför blir alla rädda?
Alla blir rädda för att en stor hund kommer fram till dem och skäller och ser farlig ut.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
13. Hade du blivit rädd om en stor hund kom fram mot dig och skällde?
Eget svar.
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Kom
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Varför släpper Alvin kopplet?
Alvin släpper kopplet för att han blir rädd.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
15. Vad är det som Ada säger till Alvin att han inte får göra?
Ada säger att han inte får släppa kopplet.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
16. Titta på bilden på sidan XX (11). Hur tycker du att mannen som har den stora hunden ser ut?
Eget svar.

Borta
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. Skriv ett ställe där de letar efter Fia?
De letar efter Fia överallt, under bänken, vid sjön och i buskarna.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
18. Var är Fia?
De vet inte var Fia är, hon är borta.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
19. Vart tror du att Fia är?
Eget svar.
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Polisen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Varför gråter Alvin?
Alvin gråter för att det är hans fel att Fia är borta.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
21. Vad är klockan när Adas mamma pratar med polisen (Tips titta på bilden på sidan XX (15)?
Klockan är några minuter över fyra när Adas mamma pratar med polisen.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
22. Tror du att de kommer att hitta Fia?
Eget svar.

Teve
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Varför vill inte Tea följa med ut och leta vidare efter Fia?
Tea vill inte följa med för att hon ska se en serie på teve.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
24. Vem tycker du är bäst kompis i detta kapitel, berätta varför du tycker det?
Eget svar.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
25. Vad tycker du om att Tea går hem och ska gå hem och titta på teve istället för att hjälpa till att leta
efter Fia?
Eget svar.
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Kväll
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
26. Varför är det svårt att se Fia när det är mörkt?
Det är svårt att se Fia när det är mörkt för att hon är svart.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
27. Varför ringer Adas mamma och säger att de ska komma hem?
Adas mamma ringer och säger att de ska komma hem för att det är kväll
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
28. Vilken årstid tror du det är (titta på bilden på sidan XX (20))?
Eget svar.

Hungrig
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
29. Vem vaknar först, Alvin eller Ada?
Alvin vaknar först.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
30. Varför tycker Alvin att det är hans fel om fia fryser ihjäl?
Alvin tycker att det är hans fel för att det var hans som släppte Fias koppel.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
31. Det står att Alvin vaknar tidigt. När tycker du att det är tidigt att vakna?
Eget svar.
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Mobilen ringer
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Var är Fia?
Fia är hos en tant.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
33. Hur vaknar Ada?
Ada vaknar av att hennes mobil ringer.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
34. Vem tror du det var som ringde till Ada och berättade att de hittat Fia?
Eget svar.

Två hundar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
35. Hur låter det när Ada och Alvin ringer på hos tanten?
Det låter: –Vov, vov inifrån, när de ringer på tanten.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
36. Vilken färg har tanten hus?
Tantens hus är gult och lite vitt.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
37. Beskriv hur tanten ser ut.
Eget svar.
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Buster och Fia
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. Vad heter tantens hund?
Tantens hund heter Buster.
39. När hittade tanten Fia?
Tanten hittade Fia sent igår kväll.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
40. Är Buster en tik (hona) eller en hane?
Buster är ett pojknamn så det är en hane.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
41. Hur tror du att tanten gjorde för att hitta Fias ägare?
Eget svar.

Vänner
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
42. Varför blir Alvin glad?
Alvin blir glad för att Ada säger att de är bästa vänner.
43. Vad frågar tanten Ada?
Tanten fråga om Fia och Buster kan leka ibland.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
44. Hur många djur ser man på bilden på sidorna XX (28 och 29)?
Man ser 4 djur. Buster och Fia och två porslinshundar som står på byrån.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
45. Hur gammal tror du att Alvin och Ada är?
Eget svar.
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Vem är vem i boken?
Drar streck mellan vilken bild som passar till meningen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

5.

Tappar Fias koppel.
Vill hellre titta på teve än att leta efter Fia.
Har ett rött halsband.
Ringer polisen.
Har en hund som heter Buster.
Är bästis med Alvin.

		 1.

		

2.

			3.

		4.
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Alfabetisk ordning
Lista orden från boken i alfabetisk ordning och skriv vad de betyder.
pudel			sur			nosa		
koppel			rusa			le
mobil			ivrig			jubla
1. ___ivrig _____________är ett annat ord istället för __eget svar___________
2. ____jubla____________ är ett annat ord istället för __eget svar___________
3. ______koppel

är ett annat ord istället för __eget svar___________

4. _____ le

är ett annat ord istället för __eget svar___________

5. ______mobil__________ är ett annat ord istället för __eget svar___________
6. ______nosa___________ är ett annat ord istället för __eget svar___________
7. _____pudel

är ett annat ord istället för __eget svar__________

8. _______rusa__________ är ett annat ord istället för __eget svar___________
9. _______sur

är ett annat ord istället för __eget svar___________
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