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Mynta och det mystiska ödehuset
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Mynta och Frida cyklar till ödehuset som ligger en bit bort. De går in i huset och tittar i alla rummen. Frida
är lite rädd och vill cykla hem, men Mynta vill undersöka huset ordentligt. I källaren hittar Mynta en väska
med saker som Frida tror är stöldgods. Plötsligt hör de röster från ovanvåningen. Någon är på väg ner i
källaren. Vem är det som kommer?

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)

•

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. (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.

•

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

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)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.
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SAMTAL FÖRE LÄSNINGEN
Att förutspå vad en text ska handla om kan ni göra innan ni läser för att aktivera elevernas förkunskaper
samt öka nyfikenheten för ett nytt ämne.
Skriv in fyra till sex påståenden om texten i tabellen på nästa sida. En del ska vara sanna och en del
falska. Dela sedan ut tabellen till eleverna.
Läs ett av påståendena och fråga eleverna om de tror att påståendet stämmer eller inte. Ge möjlighet till
diskussion. Tyngdpunkten ligger inte på rätt svar, utan på att eleverna får berätta vad de vet och att de
får göra förutsägelser.
Läs boken högt i gruppen, eller låt eleverna läsa själva eller i grupper. Om du läser högt, läs då långsamt
och stanna vid ställen i texten, där du har gjort ett påstående.
När eleverna har läst berättelsen, ska de fylla i numren på de sidor, där de har hittat svaren på
påståendena. De kryssar i om de hade rätt eller fel. Avsluta med att reflektera tillsammans över vad
eleverna har hittat.

Exempel på påståenden som passar in på boken:
1. Det finns tre våningar i huset. (Fel. Det finns två våningar i huset.)
2. Frida gömmer bilnycklarna. (Fel. Mynta gömmer bilnycklarna.)
3. Det finns en skog intill ödehuset. (Rätt.)
4. Polisen får inte tag i mannen och kvinnan. (Fel.)
5. Mannen och kvinnan är tjuvar. (Rätt.)
6. Mynta tappar sin mobil. (Rätt)
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Namn: ________________________________________________________________
Boktitel: ________________________________________________________________
Författare: ________________________________________________________________
Håller
med

Håller
Sidinte med nummer

Rätt eller fel?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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NÄRLÄSNING
Närläsning handlar om textanalys och att se vad som verkligen står i en text, att förstå att varje mening,
varje ord är viktiga för hur man förstår, upplever och tolkar texten. Syftet är att ge läsaren en djupare
textupplevelse.
Närläs korta textstycken med eleverna. Det är ett bra sätt för eleverna att få en ökad läsförståelse.
Dessutom är det otroligt roligt och givande.
Här är ett sätt att träna på att närläsa Mynta och det mystiska ödehuset.
Låt eleverna skriva ett påstående utifrån boken eller ge eleverna ett påstående. Exempel på påståenden:
Mynta är modig.
Frida är rädd.
Låt eleverna sedan hitta tre citat i texten som styrker påståendet. De ska sedan förklara hur deras citat
styrker påståendet.
Skapa ett arbetsblad som ni kan utgå ifrån. På nästa sida finns ett exempel på hur det kan se ut. Det är
bra om ni tillsammans arbetar med några påståenden och tar er igenom arbetsbladet innan eleverna får
skriva egna påståenden.
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Namn: _____________________________________

Datum:______________________

Närläsning
Skriv ett påstående utifrån boken.

Påstående:_____________________________________________________________________________________
Skriv tre citat eller meningar från boken som bevisar att ditt påstående stämmer.

Förklara hur dina meningar stödjer påståendet:
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FACIT
Ödehuset
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vart cyklar Frida och Mynta?

2.

Hur ser ödehuset ut?

3.

Hur länge sedan tror Mynta och Frida att det är sedan någon bodde i ödehuset?

Mynta och Frida cyklar till ett ödehus.
Ödehuset är grått, gammalt och alla fönster är krossade.
De tror att det är minst hundra år sedan någon bodde i huset.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4.

Vilken årstid är det?

5.

Hur många rum går Mynta och Frida igenom?

Det är sommar.
De går igenom en hall, ett kök och ett vardagsrum och tillbaka till hallen igen, alltså går de igenom fyra
rum.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
6.

Varför tror du att boken heter Mynta och det mystiska ödehuset?

Eget svar.

En väska
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7.

Hur många rum finns det på ovanvåningen?

8.

Vad tyckte Frida att hon såg utanför huset?

9.

Vad hittar Mynta i väskan som är i källaren?

Det finns två rum på ovanvåningen.
Frida tyckte att hon såg något som rörde sig utanför huset.
I väskan i källaren hittar Mynta en mobil, en plånbok, en klocka och en surfplatta.

10. Vad tror Frida att sakerna i väskan är för något?

Frida tror att sakerna i väskan är stöldgods.

11. Varför måste Mynta gå ner i källaren igen?

Mynta måste gå ner i källaren igen för att hon tappade sin mobiltelefon.
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
12. Varför går Frida inte ner i källaren?

Frida går inte ner i källaren eftersom hon är rädd.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Vems tror du att väskan är?

Eget svar.

Två tjuvar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Varför gömmer Mynta och Frida sig i ett rum i källaren?

De gömmer sig i ett rum i källaren för att de hör röster uppifrån hallen.

15. Varför tycker Frida att det är viktigt att väskan ställs tillbaka där den stod?

Frida tycker att det är viktigt att väskan ställs tillbaka för att tjuvarna inte ska märka att någon har rört
väskan.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
16. Varför viskar Frida och Mynta när de pratar med varandra?

Frida och Mynta viskar för att tjuvarna inte ska höra dem.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Mynta hör att Frida är rädd. Hur kan man höra om någon är rädd?

Eget svar.

Gömstället
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vad skulle Mynta ha gjort om hon hade haft sin mobiltelefon?

Om Mynta hade haft sin mobiltelefon skulle hon ha sms:at sina föräldrar.

19. Vad vill kvinnan göra med grejerna i väskan?

Kvinnan vill behålla grejerna i väskan.

20. Var gömmer sig Frida och Mynta nu?

Frida och Mynta gömmer sig i skafferiet i köket.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Vad är det som gör att mannen märker att det är någon i huset?

Mannen märker att det är någon i huset för det knarrar när Mynta och Frida går uppför trappan.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
22. Mynta tror att hennes föräldrar börjar bli oroliga. Hon vet inte vad klockan är? Hur mycket tror du
att klockan är, som gör att hennes föräldrar blir oroliga?

Eget svar.
23. Vad menas med ordet skafferi?

Eget svar.

Garderoben
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
24. Varför kommer mannen och kvinnan in i huset igen?

Mannen och kvinnan kommer in i huset igen för att de glömde väskan.

25. Vad gör Mynta när hon sätter sig i förarsätet på bilen?

Mynta stänger av bilmotorn och tar bilnyckeln när hon sätter sig i förarsätet. (Sedan går hon ut ur bilden
och låser den med fjärrkontrollen.)

26. Varför jagar kvinnan och mannen Frida och Mynta?

Kvinnan och mannen jagar Mynta och Frida för att de vill ha bilnyckeln.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
27. Varför smyger kvinnan och mannen runt på ovanvåningen?

De smyger runt på ovanvåningen för att hitta Frida och Mynta.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
28. Vad tror du att mannen och kvinnan kommer att göra med Mynta och Frida?

Eget svar.

29. Tycker du att Frida och Mynta gjorde rätt som gav bilnycklarna till mannen och kvinnan?

Eget svar.

Man vet aldrig
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
30. Vem kommer körande mot ödehuset?

En polisbil och Myntas föräldrar kommer körande mot ödehuset.
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31. Vad lovar Mynta och Frida?

Mynta och Frida lovar att aldrig mer cykla till ödehuset.

32. Hur tror Frida att dörren till källaren stängdes?

Frida tror att det var vinden som blåste igen dörren i källaren.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
33. Vem är modigast av tjejerna, tycker du? Varför tycker du det?

Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
34. Vad tror du det är för vitt sken som Mynta ser i fönstret?

Eget svar.
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