SIDAN 1

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Djurdoktorn: Linus och Tim
Lärarmaterial
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Linus älskar djur. Varje dag går han till mammas jobb efter skolan. Linus mamma är veterinär och
arbetar på ett djursjukhus. Linus brukar få träffa många olika djur. Idag ska Linus mamma ta hand om
en kanin och Linus får vara med.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL 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 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, till exempel meddelanden. (SV åk 1–6)

•

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan
organiseras. (SV åk 1–6)

– en möjlighet för alla
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ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

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 har läst den, vad skulle du då berätta?

– en möjlighet för alla
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SKRIVA EN FAKTATEXT
Låt eleverna välja ett husdjur att skriva om.
Prata med eleverna om strukturen i en faktatext. Har ni inte tränat på att skriva faktatexter förut, är det
bra om ni arbetar med texten gemensamt. Ni kan utgå från nedanstående mall när ni ska börja skriva.
Samla stödord i sexfältaren. Utgå sedan ifrån sexfältaren och skriv faktatexten.

Klassificering

Utseende

Boplats

(Vilket sorts djur är det?)

(Hur ser djuret ut?)

(Var bor djuret?)

Föda

Livscykel

Övrigt

(Vad äter ditt djur?)

(Hur länge lever djuret? Hur
många ungar kan det få?)

(Något annat intressant om
djuret?)

– en möjlighet för alla
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MED ANDRA ORD
I denna övning tränar eleverna på att försöka förklara ett ord med hjälp av andra ord. Övningen kan
man göra i par, i smågrupper eller i helklass. Klipp ut orden nedan och lägg dem i en burk. Låt en
elev dra en lapp, utan att titta på ordet. Lappen ska eleven hålla upp framför pannan. Nu ska de andra
eleverna hjälpa till att ge beskrivningar/förklaringar/ledtrådar till ordet som hålls upp. Målet är att
eleven som håller upp ordet ska komma på vilket ord det är.

veterinär

spruta

stampa

busa

älska

päls

klor

sucka

trygg

viska

bur

le

mysig

kul

studsa

tång

mjuk

slänga

jobb

djursjukhus

– en möjlighet för alla
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE

Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vart brukar Linus gå efter skolan?
Linus brukar gå till sin mammas jobb efter skolan.
2. Vilket djur ska Linus mamma ta hand om idag?
Linus mamma ska ta hand om en kanin idag.
3. Vad har Linus mamma för yrke?
Linus mamma är veterinär.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Beskriv hur Linus ser ut.
Eget svar.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
5. Vad vill du arbeta med när du blir stor?
Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Vem är Tim?
Tim är kaninen som Linus mamma ska klippa klorna på och vaccinera.
7. Var är Tims päls mjukast?
Tims päls är mjukast på magen.
8. Vad vill Linus ha för djur?
Linus vill ha en kanin.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9. Varför blir Tim lugn?
Tim blir lugn för att Linus kliar honom på magen.

– en möjlighet för alla
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10. Varför tycker mamma att Linus inte behöver ha några djur hemma?
Linus mamma tycker inte att Linus behöver ett djur hemma eftersom han får träffa många djur på
mammas jobb.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
11. Har du något husdjur? Om du inte har något husdjur, vad skulle du vilja ha för husdjur?
Eget svar.

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
12. Varför ska Tim få en spruta?
Tim ska få en spruta så att han inte ska få kaninpest.
13. Var får Tim vara när han har fått sin spruta?
Tim får vara i sin bur när han har fått sin spruta.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. Nämn en sjukdom som kaniner kan få?
Kaniner kan få kaninpest.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
15. Vem tror du är ägare till kaninen?
Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Vad heter Tims ägare?
Tims ägare heter Moa.
17. Vad brukar Tim göra för bus?
Tim brukar sparka halm ur buren och gömma sig under soffan.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
18. Vilken funktionsnedsättning har Moa?
Moa kan inte gå.
– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
19. Skriv tre faktameningar om kaniner. Om du inte kan något om kaniner kan du fråga en kompis.
Eget svar.

Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Vad är det för ljud som låter?
Det är Tim som stampar.
21. Varför tycker Linus att det är bra att ha en mamma som är veterinär?
Linus tycker att det är bra att ha en mamma som är veterinär för då får han träffa många olika djur.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
22. Vad gör Linus och mamma när Moa och Tim har gått hem?
Efter det att Moa och Tim har gått hem städar Linus och mamma.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
23. Vad tror du att det blir för djur som Linus får träffa hos sin mamma imorgon?
Eget svar.

– en möjlighet för alla

