Ann-Charlotte Ekensten

Hästen Sunna har fått ett
otäckt sår. Kan
hennes ägare Sam ta med
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Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Linus mamma är veterinär. En dag hämtar Linus mamma honom efter skolan för att de ska åka till en
häst som är sjuk. Hästen som är sjuk heter Sunna. Det är Sams häst och han är orolig för om han kan åka
på läger med Sunna nu när hon har fått ett sår. Kommer Linus mamma att kunna hjälpa Sunna?

17

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 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, 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)

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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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?

STAFETTLÄSNING
Stafettläsning som högläsningsmetod fångar många elever. Här kan elever som känner sig osäkra på
läsningen välja hur mycket de vill läsa. Metoden innebär att läraren börjar läsa en bit ur boken (cirka en
sida). Sedan fortsätter en elev att läsa några meningar eller en bit av boken (du kan begränsa längden),
för att sedan lämna över läsningen till nästa elev, som fortsätter, och så vidare. Detta kan göras i helklass
eller i grupper.

LYSSNA OCH FÖRSTÅ
En övning som tränar eleverna i läsförståelse. Förslagsvis gör du den med eleverna, före deras
individuella arbete med reportern. Du får också en liten överblick över vilka som kanske behöver extra
stöd med förståelsen av boken. Dela ut frågorna om texten till eleverna. Du läser boken högt och när
eleverna hör svaret på en fråga räcker de upp handen. Frågorna kommer i den ordning som svaren dyker
upp i texten.
Räck upp handen när du hör svaret på din fråga. Lyssna noga på berättelsen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilket djur träffar Linus?
Vad har hänt med Sunna?
Vad känns lent och mjukt på Sunna?
Hur ser Sunna ut?
Var kommer Sunna ifrån?
Vad har Linus för husdjur?
Vem är äldst, Sam eller Linus?
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Kamratrespons
Alla elever får i uppdrag att ge respons på en klasskamrats berättelse. Eleverna kan utgå från den här
mallen, när de ger varandra respons.

Jag tycker att det var bra att …

Jag vill veta mer om …

...

?

Jag förstår inte …

Mitt tips till dig är …
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Var hämtar mamma Linus?
Linus mamma hämtar Linus utanför skolan.

2. Vart är Linus och hans mamma på väg?

Linus och hans mamma är på väg till en häst som behöver hjälp.
3. Beskriv hur det ser ut utanför bilen när de är framme.

Det är ett rött hus och flera hagar bakom huset.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad har Linus mamma för yrke?

Linus mamma är veterinär.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Varför tror du Linus somnar i bilen?

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Vem är Sunna?

Sunna är en häst.
7.

Vad är det för fel på Sunna?

Sunna har fått ett sår.
8. Hur luktar det i stallet?

I stallet luktar det sött av hö och gödsel.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
9. Hur ser Sunna ut? (Ett tips är att titta på bilderna.)

Sunna är vit med grå man och hon har mörka ögon.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Hur tror du att Sunna har fått sitt sår?

Eget svar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

Ann-Charlotte Ekensten

Djurdoktorn: Linus och Sunna
– en möjlighet för
alla

Djurdoktorn: Linus och Sunna

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Linus älskar djur men han
har inget eget.
Som tur är får han träffa
många djur på
mammas jobb. Hon är veterinär.

Hästen Sunna har fått ett
otäckt sår. Kan
hennes ägare Sam ta med
henne på läger?
Linus mamma försöker
hjälpa dem.

SIDAN 5

9 789175 67852
8

Nypon förlag

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Varför har Sunna börjat blöda?

Sunna har börjat blöda för att eksemet har kliat. Hon har kliat sig mot ett staket.
12. Hur kan hästar få eksem?

Hästar kan få eksem av myggbett.
13. Vad på Sunna är lent som sammet?

Sunnas mule är len som sammet.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
14. Vad kan man säga att eksem är?

Man kan säga att ett eksem är som ett utslag.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Hur kan man se att Sam och hans mamma är oroliga på bilden på sidan 8?

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Varför har Linus inga djur hemma?

Linus har inga djur för hans mamma tycker att det räcker med djuren hon har på sitt jobb.
17. Från vilket land är Sunna?

Sunna kommer från Island.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
18. Vilken ögonfärg har Linus?

Linus har gröna ögon.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
19. Vem skulle du vilja vara i boken och varför?

Eget svar.

Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Vad pratade Linus och Sam om som Linus mamma och Sams mamma också pratade om?

De pratade om att Linus skulle komma till Sam och rida.
21. Vart ska Linus och mamma köra nu?

Linus och mamma ska köra hem.
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
22. Vem är kvinnan med glasögon som du kan se på bilden på sidan 18?

Kvinnan på bilden är Linus mamma.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
23. Varför tror du att Linus älskar sin mammas jobb?

Eget svar.
24. Skriv tre meningar om boken.

Eget svar.
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