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Elevmaterial

Lärarmaterial

SIDAN 1

Boken handlar om:
En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan
tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus. Familjen hittar ekorren och tar hand
om den. Ekorren får namnet Boris. Boris får vara med om en massa saker, hos familjen. Han får bland
annat ett eget rum, och så får han fira jul. En dag får Boris syn på en annan ekorre, utanför fönstret.
Familjen tvingas ta ett svårt beslut.

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 texter, där ord och bild samspelar. ( SV åk 1-3)
Att lyssna, och återberätta, i olika samtalssituationer. (SV åk 1-3)
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan
organiseras.

Eleverna tränar följande förmågor:
•
•
•

Formulera sig, och kommunicera, i tal och skrift.
Läsa och analysera skönlitteratur, och andra texter, för olika syften.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

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)
Strategier för att skriva olika typer av texter. (SV åk 1-6)
Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan
organiseras. (SV åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
•
•
•

Läsa, förstå och reflektera över, olika texter.
Tala, och samtala, i olika sammanhang.
Skriva texter för olika syften och mottagare.
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Ord att förklara
kull			diar
boet			mjölkpulver
mager			snickrar
veterinären		

famnen

Boksamtal
Låt eleverna reflektera enskilt, eller i grupp, kring följande frågor. Avsluta med diskussion i helklass.
•
•
•
•
•
•

Vad tycker du om boken?
Är det något speciellt du tycker om, i boken?
Är det något speciellt du inte tycker om, i boken?
Känner du igen dig, i något, i boken?
Saknar du något i boken?
Om du skulle beskriva boken för någon, som inte läst den, vad skulle du då berätta?

Återberättande
Kopiera bilderna till eleverna. Klipp isär bilderna, och blanda dem. Låt eleverna sitta, i par, och tillsammans lägga bilderna i rätt (kronologisk) ordning. Gå runt och lyssna på, hur deras resonemang går. När
de har placerat bilderna i rätt ordning, får de öva på att återge berättelsen. Till hjälp kan de få några tidsord, som de kan använda sig av.
Förslag på tidsord:
en dag, en gång, först, därefter, sedan, då, plötsligt, efter, efter det, när, under tiden, till slut, slutligen...
Efter att eleverna har tränat, ska de kunna återge berättelsen, för andra elever eller vuxna.
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Samla information

Gå till biblioteket, och låna böcker om ekorrar. Sök på nätet, kolla på filmer och gå ut och gör fältstudier. Gör en gemensam tankekarta, kring vad ni vet om ekorrar.

Skriva en faktatext

Prata med eleverna om strukturen, i en faktatext. Har ni inte tränat på att skriva faktatexter förut, är
det bra om ni gör texten gemensamt. Ni kan utgå ifrån denna mall, som stöd, när ni ska börja skriva.
Samla stödord i sexfältaren. Utgå sedan ifrån sexfältaren, och skriv faktatexten. Ni ska skriva om ekorren.
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Mall för faktatext (sexfältare)
Rubrik:

Klassificering

Utseende

Hemvist

(Vilket slags djur är det?)

(Hur ser den ut?)

(Vart kommer den ifrån?Var
bor den?)

Föda

Ungar

Övrigt

(Vad äter den?)

(Hur många ungar kan den få? (Någon annan, intressant,
Hur ofta?)
fakta?)
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Läsförståelse
Ett litet djur
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Var har ekorren byggt bo?
Ekorren har byggt bo, högt upp i en gran.
2. Vilkens sorts fågel, tar en ekorrunge?
Kråkan tar en ekorrunge.
3. Vad heter Linas och Rickis barn?
De heter Emi och Albin.
4. Vem hittar ekorrungen?
Emi hittar ekorrungen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
5. Hur ska de göra, för att rädda ekorrungen?
De behöver ge den mat och värme.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
6. Varför är det förbjudet att ta in vilda djur i sitt hem? Vad tror du?
Eget svar

Rädda Boris
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7. Vad handlar de i djuraffären?
De handlar mjölkpulver och en liten nappflaska.
8. Vilket namn får ekorren?
Den får heta Boris.
9. Var får Boris sova?
Han får sova i en pälsmössa.
10. Lina måste åka till jobbet. Var jobbar hon?
Hon jobbar i en klädbutik.
11. Hur lång tid tar det, innan Boris öppnar ögonen?
Det tar tre veckor innan Boris öppnar ögonen.
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
12. Varför kan de inte lämna Boris, ensam hemma?
Boris behöver mat, var fjärde timme.

Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
13. Varför tycker Boris så mycket om Lina? Vad tror du?
Eget svar

Boris och Tarzan
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Var hittar de Boris?
De hittar honom, bakom några tröjor.
15. Vem är Tarzan?
Tarzan är familjens hund.
16. Vad lägger de i buren?
De lägger grenar och kottar i buren.
17. Till vem, får Tarzan flytta?
Han får flytta till farmor och farfar.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
18. Varför brukar Boris sitta uppe i gardinstången?
Han vill reta Tarzan.
19. Boris slutar att äta. Varför?
Boris är rädd för Tarzan.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
20. När känner du dig rädd?
Eget svar
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Ett eget rum
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Vilket rum får Boris?
Han får Linas arbetsrum.
22. Vad gör Boris i trädet?
Han hoppar och klättrar.
23. Varför hänger Emi en socka i trädet?
Boris kan sova i sockan.
24. Vad bygger Emi till Boris?
Hon bygger en säng till honom.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Varför slutar Boris att sova, i sockan?
Han har fyllt den med grejer, som han har tagit från familjen.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
26. Hur ser det ut på ditt rum? Berätta.
Eget svar

Katastrof
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Varför behöver Boris opereras?
Han har brutit benet.
28. Boris får inte äta för mycket vindruvor. Varför?
Vindruvor är inte bra för hans mage.
29. Vilken sång sjunger de?
De sjunger ”Ekorrn satt i granen”.
30. Vad tycker Boris om att se, på teve?
Han tycker om att se på Piff och Puff.
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
31. Boris tycker att det är tråkigt att vara sjuk. Varför?
Det finns inte så mycket att göra, eftersom han inte kan röra sig.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
32. Har du, eller någon du känner, legat på sjukhus?
Eget svar

Boris firar jul
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Vad gör Boris, när han ser julgranen?
Han hoppar in i den.
34. Vad gör Boris i granen?
Han sitter i granen, och äter nötter.
35. Emi syr något till Boris. Vad?
Hon syr en tomtedräkt till honom.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
36. Vad gör de, efter att de har ätit mat?
Efter att de har ätit, delar de ut julklappar.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
37. Vad skulle du vilja få i julklapp?
Eget svar
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Hej då, Boris!
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. Vad gör Boris varje dag?
Han sitter vid fönstret, och tittar ut.
39. Var trivs ekorrar bäst?
De trivs bäst i skogen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
40. Varför hoppar och skriker Boris, när han får se en annan ekorre? Vad tror du?
Han blir säkert glad, när han ser en annan ekorre, och vill ut och leka.
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
41. Hur tror du det känns för Boris, när han släpps ut i skogen igen?
Eget svar
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Stryk ett streck, under de meningar som stämmer
Kråkan tar en unge i sin näbb.
Skatan tar en unge i sin näbb.
Duvan tar en unge i sin näbb.
Ekorrungen måste ha kottar.
Ekorrungen måste ha frukt.
Ekorrungen måste ha mat och värme.
De döper ekorren till Doris.
De döper ekorren till Bertil.
De döper ekorren till Boris.
Boris får först sova på en stol.
Boris får först sova på golvet.
Boris får först sova i en pälsmössa.
Familjens hund heter Trasan.
Familjens katt heter Tarzan.
Familjens hund heter Tarzan.
Boris får bo i Linas arbetsrum.
Boris får bo i garaget.
Boris får bo på familjens toalett.
Emi bryter sitt ben.
Boris bryter sitt ben.
Boris bryter sin arm.
De sjunger ”Bä, bä vita lamm”.
De sjunger ”Blinka lilla stjärna”.
De sjunger ”Ekorrn satt i granen”.
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