ANNA HANSSON

SIDAN 1

En överraskning i stallet
Lärarmaterial

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Lina som älskar att vara i stallet. En dag berättar Lotta att hästen Gullan ska säljas
för att hon är för gammal för att vara ridskolehäst. Lina blir jätteledsen eftersom Gullan är hennes
favorithäst. Lina hjälper ändå Lotta att göra Gullan fin för att de ska ta foton på henne och lägga ut en
annons. Lina håller tummarna för att ingen vill köpa Gullan. Hur kommer det att gå för Gullan och Lina?

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)

•

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. (SV åk 1–3)

Eleverna tränar följande förmågor
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

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)

•

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.
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Boksamtal
Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Avsluta med en 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.

Svåra ord
Eleverna arbetar i par med svåra ord från boken enligt tabellen på nästa sida. De ska försöka förklara
vad orden betyder samt rita en bild till varje ord. När de är klara ska de sätta sig med ett annat par och
jämföra sina förklaringar. Avsluta med en diskussion i gruppen.
Låt eleverna under nästa lektion sitta i par, rygg mot rygg. En i paret väljer ett ord som han/hon beskriver
för kompisen, som ska gissa ordet. Först kan de båda ta hjälp av orden och förklaringarna på sitt papper,
men sedan, när orden ”satt sig”, får endast den som beskriver titta på orden.
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Förklaring

Bild

stall

trösta

annons

rykta

äng

köpare

ridskolehäst
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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.

Vilket djur handlar boken om?

2.

Vem är Lotta?

3.

Varför ska Gullan säljas?

4.

Vem har en egen häst?

5.

Vad undrar Linas pappa om hon vill äta till middag?

6.

Vad flätar Lina?

7.

Varför ska Lina och de andra på ridskolan äta tårta?
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Facit Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Varför är Lina ledsen?
Lina är ledsen för att Gullan ska säljas.

2.

Varför ska Gullan säljas?
Gullan ska säljas för att hon är för gammal för att vara ridskolehäst.

3. Vems häst är Stjärna?

Stjärna är Moas häst.
4. Varför smäller Lina extra hårt i dörren när hon kommer hem?

Lina smäller extra hårt i dörren för att pappa ska höra att hon är ledsen och arg.
5. Vad vill Lotta att Lina ska hjälpa henne med?

Lotta vill att Lina ska hjälpa henne att göra Gullan fin för att de ska ta bilder på henne.
6. Varför vill Lina att Moa ska komma till stallet?

Lina vill att Moa ska komma till stallet för att ta bilder på Lina och Gullan.
7.

Vart går de för att ta bilder på Gullan?

De går till en äng bakom stallet för att ta bilder.
8. Varför vill Lina först inte vara med när köparen kommer för att hämta Gullan?

Lina vill först inte vara med för hon kommer att bli arg på den som köper Gullan.
9.

Varför tror Lina att Gullan ser ledsen ut när hon står utanför stallet och väntar på köparen?
Lina tror att Gullan ser ledsen ut för att hon vet vad som ska hända.

10. Vem köper Gullan?

Linas pappa köper Gullan.
11. Vems bil har Linas pappa lånat?

Linas pappa har lånat en kompis bil.
12. Varför ska alla äta tårta?

De ska äta tårta för att fira att Lina har fått en egen häst.
13. Var ska Gullan bo?

Gullan ska bo på stallet Lyckan.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
14. Varför tänker Lina att hon aldrig mer ska komma tillbaka till stallet?

Lina tänker att hon aldrig mer ska komma tillbaka till stallet för att hon är så ledsen för att Gullan ska
säljas.
15. Beskriv vad det är du ser på bilden på sidan 8.

Eget svar.
16. Vad menar Lotta när hon säger att de ska hålla tummarna?

Hon menar att hon hoppas att någon hör av sig för att köpa Gullan.
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17. Hur många personer står i dörren in till stallet när Linas pappa berättar att Gullan är Linas häst?

Det står tre personer i dörren till stallet.
18. Vad heter Linas stall?

Linas stall heter Lyckan.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
19. Vad tror du menas med att rykta en häst?

Eget svar.
20. Vad tror du menas med att sätta in en annons?

Eget svar.
21. Vad tror du menas med att Gullan inte längre ska vara en ridskolehäst utan att nu är hon Linas
häst?

Eget svar.
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