PIA HAGMAR

SIDAN 1

Klaras äventyrsritt
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Klara och Lisa ska rida på långritt med sina hästar. Det visar sig bli en riktig äventyrsritt, fylld med
spännande händelser och överraskningar. Till slut hamnar de på ridskolan Tallbacken där det är ridläger.
Klara längtar också efter att åka på ridläger, men vet att de inte har råd. Dessutom ska hon och hennes
pappa åka till västkusten tillsammans. Men inget blir som Klara hade tänkt sig.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap,
både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

•

Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. (SV åk 4–6)

•

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning. (SV åk 4–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 4–6)

•

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
(SV åk 4–6)

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
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LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL 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)

•

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt. (SV åk 1–6)

•

Handstil och att skriva på dator. (SV åk 1–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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FACIT
Kapitel 1
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Varför ville ingen ha Star?
Han var sur och ful innan de köpte honom.

2. Varför har inte Klara frågat sin mamma om hon får rida på långritt?

Klara tror inte att hennes mamma tycker att det är en bra idé att hon ska rida på långritt. Därför väntar
Klara på ett bra tillfälle att fråga henne.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vilka bor i det röda huset?

Klara och hennes mamma. Lisa och hennes pappa.
4. Varför blir Klara arg när Lisa rider Star?

Klara tycker att hennes mamma skämmer ut henne när hon säger att hon inte rider tillräckligt bra för att
hoppa Star. Klara blir avundsjuk på att Star hoppar bättre med Lisa och blir arg på sin mamma för att hon
berömmer Lisa men inte henne.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Hur skulle du ha känt dig om du hade varit Klara och någon annan hade ridit din häst?

Eget svar.

Kapitel 2
”Klara och Lisa ska rida på långritt med sina hästar. Det kommer bli en riktig äventyrsritt. Vilka äventyr
tror du att de kommer vara med om? Skriv en text och berätta vad du tror kommer hända.”
Ge gärna eleven feedback på texten och låt eleven bearbeta den för ökad kvalitet. Om flera elever läser
boken, låt dem arbeta tillsammans genom att göra en tankekarta och samla ihop sina idéer innan de
skriver texten.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Kapitel 3
Para ihop ord

kasse				fält
trava				en idrott
äng				påse
jogga				springa snabbt
orientering			en gångart
segla				i dåligt skick
overall				glida
blank				småspringa
rusa				glansig
skruttig			ett klädesplagg

Kapitel 4
Sant eller Falskt?
S

1. Klara och Lisa vill se hur det går.

S

2. Det kommer en journalist och vill intervjua Klara och Lisa.

F

3. Det är tidigt på dagen.

F

4. Klara och Lisa rider hem.

S

5. Klara och Lisa badar med hästarna.

F

6. Det är lätt att sätta upp tältet.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Varför bestämmer sig Klara och Lisa för att gå in i stugan?

Det regnar och åskar ute. Tältet och alla saker har blivit blöta. Flickorna bestämmer sig för att gå in i stugan
där det är torrt.
2. Varför bryter sig hästarna sig ut ur hagen?

Hästarna blir rädda för åskan.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför blir Klara arg på Lisa?

Star har rymt och är borta. Klara vill leta efter honom direkt men Lisa säger att de måste vänta. Klara blir
arg för att Lisa inte hjälper henne att leta.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Hur hade du känt dig om du var Klara?

Eget svar.
5. Tror du att Klara och Lisa kommer att hitta Star?

Eget svar.

Kapitel 6
Efter några minuter buffar Star på mig med mulen.
Då slår jag armarna om honom och borrar in ansiktet i pälsen.
– Tack för att du har tagit hand om honom, säger jag till Sture.
– Jo, fast annars hade han ju förstört hela trädgården. Nu vet jag inte hur jag ska få Greta på gott humör
igen, säger Sture.
– Men det vet jag, säger Lisa. Vi kan fixa till trädgården. Vi är bra på det.
– Tja, varför inte? Men tyvärr har Greta ringt polisen.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Kapitel 7
1.

Jag glider ner från Star, sätter mig i det höga gräset och låter honom beta.

2.

I natt kan vi sova i tältet och hästarna inne i stugan.

3.

På hinkens botten ligger det smultron.

4.

Någon minut senare kommer vi fram till en liten by.

5.

Hon ger oss var sin glass.

6.

Tanten i affären följer med oss ut på trappan.

7.

Det står en stor skylt vid vägen.

Kapitel 8
Grammatik
Substantiv

Verb

Adjektiv

stall

rider

små

staket

tränar

ljus

äpple

klappar

dyr

sommar

trillar

fin

långritt

skrattar

tuff

Kapitel 9
Läsförståelse
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Flickorna har inte ringt hem och sagt att de är på väg. Lisa vill överraska sin pappa Lasse, och
Klaras mamma. Klara gillar inte det. Varför?

Mamma och Lasse är lite kära och flickorna kanske kommer mitt i en romantisk middag.
2. Vad är det som Klara tycker är konstigt när hon kommer hem?

Hon tycker att det är konstigt att hennes mamma och Lasse inte är i samma lägenhet trots att de är
ensamma hemma.
3. Varför var Klara inte rädd för tjuvarna?

Klara tyckte synd om tjuvarna eftersom de såg så små och mesiga ut.
4. Vad tycker Klara att Star och Olle ser ut som när de står i hagen?

Hon tycker att de ser ut som två sagohästar.
– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Varför vill Klara också åka på ridläger?

Hon tycker att de verkar ha så mysigt och trevligt på ridlägret. Dessutom vill hon lära sig att rida bättre.
6. Hur tycker Klara det är att komma hem igen?

Hon tycker att det känns som om de har varit borta länge och tycker att det ska bli skönt att sova i sin egen
säng igen.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7.

Varför tror du att Klara inte vågar berätta för sin mamma att Star rymde?
Eget svar.

8. Skulle du ha berättat om du hade varit Klara? Motivera ditt svar.

Eget svar.

Kapitel 10
Vad har blivit fel i texten?
Jag lägger försiktigt på luren med en smäll. Sedan somnar jag på golvet. Det ringer igen, med ett ryck
sliter jag ut telefonen ur jacket. Mamma kommer ut från köket med nytvättade händer.
– Jag håller på att baka bullar. Vad ville Lisa? undrar hon. Hon är arg och röd om kinderna. Men jag orkar
inte svara.

1.

slänger

2.

sitter

3.

kladdiga

4.

scones

5.

pappa

6.

glad
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Kapitel 11
Lucktext
Jag går sakta ner till stallet.
Lisa är redan där. Hon sitter på bänken utanför och putsar Olles sadel. Jag sätter mig bredvid henne. Det
är varmt.
Lisa putsar på och är tyst.
– Mamma ska ha ridlektion med mig nu. Vill du vara med? frågar jag. Hon skakar på huvudet.
– Det skulle vara kul, men det går inte. Vi ska åka till stan. Pappa har lovat mig en ny klänning och så ska
vi äta lunch.

Kapitel 12
Kronologisk ordning
5

Hon lägger sig bredvid mig i höet.

3

Med händerna för öronen rusar jag därifrån.

7

Mamma kramar mig hårt och jag lägger min kind mot hennes.

1

I bilen på väg hem sjunger vi så högt vi kan.

2

Medan hon pratar går hon mot pappa.

4

Jag vet att hon står överst på stegen och letar efter mig.

6

– Det bästa har jag sparat till sist, säger hon.

Kapitel 13
Läsförståelse
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Vem är brevet ifrån som Klara får? Hur vet Klara det?
Brevet är från hennes pappa. Hon känner igen hans handstil.

2. Klara får tre brev. Vad innehåller de?

Det första brevet är en anmälan till ett ridläger. Det andra brevet är från Klaras pappa. Det tredje brevet är
från polisen och innehåller ett diplom och en belöning.
3. Vad ska Klara köpa för sin belöning?

Hon ska köpa ridjackan som hon såg i hästaffären.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad känner Klara när hon läser brevet från sin pappa?

Hon känner sig både glad och ledsen.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Varför tror du att Klara läser brevet flera gånger?

Eget svar.
6. Varför tror du att Klara både känner sig arg och ledsen när hon läser brevet?

Eget svar.
7.

Varför tror du Klaras pappa bjuder dem på ridlägret? Tycker du han gör rätt eller fel? Motivera
ditt svar.

Eget svar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

