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Boken handlar om:
Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska
Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det. Klara ger Kamal en lista på vad Lotto
gillar, och inte gillar. När Kamal går till Lotto nästa dag, tar han med sig sin bästis, Joel. Joel får en idé.
Han tycker att de ska ta ut Lotto på gården. Det står inget på listan, om att ta ut Lotto. Kamal känner
att det kanske inte är rätt, men samtidigt vore det kul.

Lgr 11 – Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt 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)

•

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

Eleverna tränar följande förmågor:
•

Formulera sig, och kommunicera, i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlittertur, 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. (SV åk 1-6)

•

Ord, begrepp och kroppsspråk, som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (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
•

hane		

•

hona

•

portvakten

•

para sig

•

al

•

avstånd

•

förstoringsglas

•

idegran

•

gullregn

•

cancer

•

moské

Sammanfatta
Cowboyen sammanfattar det viktigaste i en text. Prata om hur man gör en bra sammanfattning. Vad är
viktigt att ta med? I vilken ordning händer sakerna?
Ge eleverna tips på tidsord, som de kan använda när de sammanfattar. Till exempel: en dag, en gång,
först, därefter, plötsligt, efter, efter det, när, under tiden, till slut, slutligen.
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Känslor
I boken brottas Kamal med en massa olika känslor. Låt eleverna diskutera vilka känslor de känner till,
och vilka känslor de själva har haft.
Dela upp eleverna i smågrupper. Ge varje grupp, en känsla, som de ska gestalta. Ni kan självklart låta
eleverna komma med andra förslag, på känslor, än dessa.

skuld

oro

glädje

lycka

rädsla

lättnad

skam

irritation

nervositet

avundsjuka

ledsamhet

ilska

Gruppens första uppgift är att försöka gestalta känslan, med miner och kroppsspråk. När de har kommit
fram till en bra gestaltning, ska de försöka fånga detta på ett fotografi. Dessa fotografier skrivs sedan ut,
och sätts upp.
Gruppens andra uppgift blir teater. De ska spela upp en situation, där deras känsla förekommer. De
spelar upp sin ”miniteater”, för resten av klassen. Klassens uppgift blir sedan, att försöka gissa vilken
känsla de har gestaltat.
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Synonymer
Synonymer är ord med samma, eller liknande, betydelse.
Ha en genomgång i klassen, om synonymer, och förklara vad det handlar om. Ge gärna något exempel.
I boken står det att Klara inte vet, om Lotto är en hane eller hona. Dela upp eleverna i lag, och ge dem
penna och papper. Varje lag ska försöka komma på så många synonymer, som möjligt, till orden hane
och hona. Bestäm en viss tid, som de har på sig.
Hane		

Hona

kille		

tjej

man		

kvinna

pojke		

flicka

grabb		

tös

herre		

dam

gubbe		

tant
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Läsförståelse
Kapitel 1
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Var är Kamal?
(Kamal är hos sin kompis, Klara.)
2. Vem är Lotto?
(Det är Klaras marsvin.)
3. Är Lotto en hane eller hona?
(De vet inte om Lotto är en hane eller hona.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Varför tycker inte Kamals mamma, att man ska ha djur i bur?
(Hon tycker synd om djuren.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
5. Klara säger att Lotto är bättre än allt annat. Vad tror du att hon menar?
(Eget svar)

Kapitel 2
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Lotto kanske tycker att Kamal ser ut som en suddig skugga. Varför då?
(Marsvin ser dåligt.)
7. Vad har Klara med sig till Kamal?
(Klara har med sig en nyckel och en lapp.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E

Latte i lådan
Elevmaterial

Mette Vedsø

Elevmaterial facit

SIDAN 6

8. Klara tycker att det är skönt, att Kamal ska passa Lotto. Varför?
(Lotto känner Kamal.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9. Varför har Klara skrivit en lapp till Kamal?
(Kamal måste veta hur han ska göra, för att ta hand om Lotto.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
10. På lappen står det att ett husdjur måste klappas. Varför är det så?
(Eget svar)

Kapitel 3
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vem är Sven?
(Det är portvakten.)
12. Vilken färg har huset?
(Huset är brunt.)
13. På vilken våning bor Lotto?
(Lotto bor på femte våningen.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. Varför tycker Kamal att Klara, och hennes mamma, ska åka?
(Han vill vara ensam med Lotto.)
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Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
15. Hur känner Kamal sig, när Klara och hennes mamma har åkt?
(Eget svar)

Kapitel 4
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Kamal har en bästis. Vad heter han?
(Han heter Joel.)
17. Var har Kamal nyckeln?
(Den hänger i ett snöre runt hans hals.)
18. Vad gör Sven?
(Sven sopar ihop löv.)
19. Vad, tror Sven att Kamal heter?
(Han tror han heter Kalle.)
20. Vem är Rullan?
(Det är Svens hund.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
21. Kamal säger ”No problem”, till Sven. Vad betyder det?
(Det betyder ”inga problem”. Han behöver ingen hjälp att öppna dörren.)
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Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
22. Sven säger ”Tipp topp”. Vad tror du att han menar då?
(Eget svar)

Kapitel 5
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Hur ser Lottos ögon ut?
(De ser ut som svarta pärlor.)
24. Vad gör Lotto, när Kamal klappar honom?
(Lotto piper lite.)
25. Joel får en idé. Vad?
(Joel tycker att de ska ta ut Lotto i parken.)

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
26. Varför får Kamal lite ont i magen?
(Det känns, som om han bryter ett löfte.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
27. Varför vågar inte Kamal säga, att det är han som är Lottos ”pappa”?
(Eget svar)
28. Tror du, att Klara vill att Lotto går ut? Varför?
(Eget svar)
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Kapitel 6
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
29. Vad gör Lotto när han kommer ut?
(Lotto kilar runt i sicksack, och äter en massa.)
30. Joel hör något ute på gården. Vad?
(Han hör en gräshoppa.)
31. Hur gör gräshoppan sitt ljud?
(Den gnider vingarna mot varandra.)
32. Varför, skulle de ha haft ett förstoringsglas?
(De skulle vilja se gräshoppan bättre.)
33. Barnen glömmer bort Lotto. Var hittar de honom?
(De hittar Lotto under en buske.)
34. Lotto är gul om nosen och grön om munnen. Vad tror Joel att Lotto har ätit?
(Han tror att Lotto har ätit en maskros.)

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
35. Varför känner Kamal sig darrig och illamående?
(Han är rädd för vad som kunde ha hänt, om Lotto hade sprungit bort.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
36. Hur hade du känt dig, om du hade blivit av med någon annans husdjur? Varför skulle du känt så,
tror du?
(Eget svar)
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Kapitel 7
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
37. Hur känner Kamal sig?
(Han känner sig orolig.)
38. Vad gör Kamal, när han kommer hem?
(Kamal läser lite, och lyssnar på musik. Mest tittar han ut genom fönstret.)
39. Kamal skriver till Klara. Vad skriver han?
(Han skriver att Lotto längtar efter henne.)
40. I nästa sms skriver Kamal att Lotto har varit ute på gården. Vad tycker Klara om det?
(Hon tycker att det var bra.)
41. Kamals mamma blir nästan orolig för honom. Varför?
(Han har varit så tyst. Hon trodde att han var ledsen.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
42. När Kamal sms:at med Klara, känner han sig glad igen. Varför?
(Han har berättat sanningen för Klara, och hon blev inte sur.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
43. Har Lotto varit ute på gården innan? Vad tror du, och varför?
(Eget svar)
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Kapitel 8
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
44. Vad är det för en dag?
(Det är söndag.)
45. Vem ringer till Kamal?
(Klara ringer till honom.)
46. Varför är Klara ledsen?
(Lotto är död.)
47. På gården växer det giftiga växter. Vilka?
(Det växer idegranar och gullregn på gården.)

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
48. Varför säger Kamal, att det är hans fel, att Lotto är död?
(Han och Joel glömde bort att hålla koll på honom.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
49. Varför dog Lotto? Vad tror du?
(Eget svar)
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Kapitel 9
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
50. Vad har de lagt Lotto i?
(De har lagt Lotto i en vit låda.)
51. Var begraver de Lotto?
(De begraver Lotto i en grav på gården.)
52. Känner Kamal någon som har dött?
(Hans morfar har dött.)
53. Kamals familj går inte i kyrkan. Vart går de?
(De går till moskén.)
54. Vad är Mecka?
(Det är en helig stad.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
55. Varför är Klaras ögon svullna och röda?
(Hon har gråtit.)

Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
56. Kamal tycker att det känns som en mardröm. Varför känner han så, tror du?
(Eget svar)
57. Tror du, att alla är snälla i himlen?
(Eget svar)
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Kapitel 10
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
58. Vart går Kamal och Klara?
(De går till kyrkogården.)
59. Vad är grinden gjord av?
(Grinden är gjort av järn.)
60. Sven har något i handen. Vad?
(Han har en kratta i handen.)
61. Vem var Ulla Anita Karin Jansson?
(Det var Svens fru.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
62. Varför vill inte Klara skaffa ett nytt marsvin?
(Inget annat marsvin kan ersätta Lotto.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
63. Kamal tycker att det är läskigt, att gå på kyrkogården. Varför tycker han det, tror du?
(Eget svar)
64. Rullan är trött. Varför är hon det, tror du?
(Eget svar)
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Kapitel 11
Frågor på raderna (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
65. Var ligger Rullan?
(Hon ligger i en låda, i byrån.)
66. Hur många valpar har Rullan fått?
(Hon har fått fyra valpar.)
67. Vad är en latte?
(Det är kaffe med mjölk.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
68. Varför tycker Kamal, att Latte är ett bra namn på valpen?
(Valpen har samma färg som en latte.)
Frågor bortom raderna (Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
69. Vilket namn hade du valt, om du hade fått en valp?
(Eget svar)
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Vilken mening är rätt?
1.
Klara har en hamster som heter Lotto.
Klara har ett marsvin som heter Lotto.
Klara har ett marsvin som heter Lotta.
2.
Kamals bästis heter Johan.
Kamals bästis heter Klara.
Kamals bästis heter Joel.
3.
Marsvin ser dåligt.
Marsvin hör dåligt.
Marsvin sover dåligt.
4.
Lotto har samma färg som, kaffe med mjölk.
Lotto har samma färg som, potatis med sås.
Lotto har samma färg som, jordgubbar med glass.
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5.
Husdjur ska klappas mycket.
Husdjur ska inte klappas.
Husdjur ska bara klappas på kvällen.
6.
Svens katt heter Rullan.
Svens hund heter Rultan.
Svens hund heter Rullan.
7.
Klara ringer Kamal klockan åtta, på kvällen.
Klara ringer Kamal klockan åtta, på morgonen.
Klara ringer Kamal klockan nio, på morgonen.
8.
Kamal tycker om att vara på kyrkogården.
Kamal tycker det är tråkigt, att vara på kyrkogården.
Kamal tycker det är läskigt, att vara på kyrkogården.
9.
Rullan får tre föl.
Rullan får fyra valpar.
Rullan får fyra kalvar.
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