MALIN ERIKSSON

Följ mig!
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Neda och Pim älskar att rida. De har anmält sig till en hoppkurs på ridskolan. När de kommer till
ridskolan är de coola tjejerna Amina och Ebba där. Amina och Ebba är elaka mot Pim hela dagen.
Neda försvarar inte Pim för hon vill inte att tjejerna ska tycka att hon är tråkig. Till slut blir Pim
ledsen och rider hem. Neda blir besviken på sig själv för att hon inte sa ifrån till de coola tjejerna
när de var elaka mot Pim. Neda skyndar sig hem till Pim, men är det försent?

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)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (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.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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PERSONER OCH PLATSER I BOKEN
Prata om platser och personer redan innan ni läser. Det skapar nyfikenhet och eleverna
kommer att känna igen sig när de sedan läser boken. Denna övning skapar förförståelse utan
att berätta för mycket om vad boken handlar om. Slå upp boken på måfå på tre olika uppslag.
Undersök vilka personer som finns med på uppslaget och lista dem:
Exempel:
s. 7
Ebba
Amina
Pim
Neda
På så sätt skapar ni en personlista. Gör samma sak med platserna. Genom att lista platserna
får eleverna en rumsuppfattning. Ni kan tänka vidare och utveckla och prata om vad som t.ex.
gör en ridskola till en ridskola. Vad behöver finnas på en ridskola för att vi ska kalla den för
ridskola?

FRÅGOR TILL ELEVERNA EFTER LÄSNINGEN
1.

Vilket tycker du var det mest spännande stället i boken?

2.

Var blev du överraskad?

3.

På vilket ställe började du ana hur det skulle sluta?

4.

Var lämnade författaren någonting osagt som du gärna skulle ha velat veta mera om?

PRESENTATION – MIN HÄST
Studera foton på hästar i böcker och på internet. Låt eleverna fantisera om hur deras häst
skulle se ut om de hade någon. Kanske någon t.o.m. har en egen häst. Rita och måla hästen.
Presentera hästen. Låt eleverna skriva presentationen på dator med hjälp av följande punkter:
•

Namn

•

Ålder

•

Kön

•

Utseende

•

Egenskaper

•

Vad tycker den om?

•

Vad tycker den inte om?

SIDAN 2

MALIN ERIKSSON

Följ mig!

DAGBOK
Eleverna ska berätta om dagen som utspelar sig i boken. De ska föreställa sig att de är en av
personerna i boken och skriva dagbok utifrån dennes perspektiv. Personerna de kan utgå ifrån är:
•

Pim

•

Neda

•

Amina

•

Ebba

•

Kalle

Till stöd kan eleverna använda mallen på nästa sida.
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TIPS TILL ALLA DAGBOKSSKRIVARE
•

Skriv dagens datum.
Exempel: Tisdag 14 juni 2020

•

Skriv en inledningsfras.
Exempel: Kära dagbok! / Tjena! / Hej, hallå dagboken!

•

Berätta om dagen. Tänk på att börja meningarna på olika sätt.
Exempel: På morgonen … I stallet … Först … Sedan … Efter det … På eftermiddagen … Till sist …

•

Skriv en avslutningsfras.
Exempel: Hej då! / God natt, dagboken! / Vi ses imorgon!

•

Rita gärna en bild.
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FACIT
Läsförståelse

Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Var är Pim och Neda med hästarna?
Pim och Neda är och hoppar med hästarna bakom Pims stall.

2. Vem är Los ägare?

Los ägare är Pims mamma.
3. Hur kommer tjejerna till ridskolan?

Tjejerna rider till ridskolan.
4. Vilka är de coola tjejerna i stallet?

De coola tjejerna heter Amina och Ebba.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
5. Vad heter personen som är ”jag” i boken?

Personen som är jag i boken heter Neda.
6. Varför tittar Neda på kläder i de coola tjejernas mobil fast hon egentligen inte vill?

Neda tittar på kläder i de coola tjejernas mobil för att hon inte vill att de ska tycka att hon är tråkig.
7.

Varför blir Pim ledsen när de bygger hinder?

Pim blir ledsen för att Amina säger att hon inte har tagit rätt färg på bommen och när hon säger det står
Neda bara tyst. Neda säger inte till Amina att det inte spelar någon roll, vilket gör Pim ledsen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
8. Varför tror du att Pim ser sur ut när Neda och de coola tjejerna kollar på kläder på mobilen?

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
9. Hur många gånger stannar Kaj framför hindret?

Kaj stannar framför hindret två gånger.
10. Vad gör tjejerna innan de börjar hoppa?

Tjejerna värmer upp i trav och skritt innan de börjar hoppa.
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
11. Amina har en elak kommentar. Vad säger hon?

Amina säger att man inte är bra på att hoppa bara för att man har en egen häst. Då menar hon att Pim har
en egen häst men att hon inte hoppar bra för det.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. Vad tycker du att Neda gör för fel i detta kapitel? Motivera ditt svar.

Eget svar.
13. Varför tror du att Kaj stannar framför hindret och vägrar hoppa?

Eget svar.

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Vad är det med Pim som gör att Amina och Ebba säger att hon är konstig?

Amina och Ebba tycker att det är konstigt att Pim inte bryr sig om kläder och att hon har en trasig jacka på
sig.
15. Var är Pim?

Pim har ridit hem.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
16. Vem tycker Neda att Amina och Ebba ska säga förlåt till?

Neda tycker att de ska säga förlåt till Pim.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Vad tror du att Neda gör nu?

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vad vill Pim lära sig på ridskolan?

Pim vill vara med för att lära sig hoppa bättre.
19. Var är Pim när Neda hittar henne?

Pim sitter under ett träd i hagen när Neda hittar henne.
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
20. Hur övertalar Neda Pim att rida tillbaka till ridskolan?

Neda säger att de bara behöver vara med på teorin för att lära sig bygga egna banor.
21. Varför rider inte Neda och Pim tillbaka till ridskolan?

De rider inte tillbaka för de ska inte vara med och hoppa med sina hästar. De ska bara vara med på teorin.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Tycker du att tjejerna gör rätt i att rida tillbaka till ridskolan? Motivera ditt svar.

Eget svar.

Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Varför tror Kalle att Kaj är orolig?

Kalle tror att Kaj är orolig för att det är vanligt att hästar blir det på nya platser.
24. Varför tycker Kalle att Pim ska ta med sig Kaj till ridskolan?

Kalle tycker att det är bra att Kaj vänjer sig vid en ny plats. Om Pim vill tävla med honom i framtiden så är
det bra träning.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Varför blir Neda orolig när hon frågar Kalle om han vill prata med henne och Pim?

Hon blir orolig för att hon undrar om hon gör rätt som ber Kalle om hjälp.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Vad tror du att Amina och Ebba säger till varandra efter lektionen? Skriv en dialog mellan
flickorna. Du kan till exempel börja så här:
– Alltså, såg du vad Pim och Neda gjorde när vi skulle gå banan som vi satt upp?
– Ja fy vad pinsamma de är …

Eget svar.
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Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Varför rider Neda in först i ridhuset?

Neda rider in först för att hon kom på att i skogen gör de så om en häst är rädd. Den rädda hästen får rida
efter den andra.
28. Hur många hinder river Pim och Kaj?

Pim och Kaj river inga hinder.
29. Vad verkar Amina vara förvånad över?

Amina verkar vara förvånad över att Pim är bra på att hoppa med Kaj.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
30. Varför är Pim blek när de ska till ridhuset?

Pim är blek för hon är orolig för hur det ska gå för Kaj i stallet. Hon kanske också är orolig för vilka elaka
kommenterar Amina och Ebba ska slänga ur sig.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
31. Vad tycker du att Neda gjorde som visar att hon är en bra kompis i detta kapitel?

Eget svar.

Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Vems förtjänst tycker Pim det är att det gick så bra att hoppa med Kaj i ridhuset?

Pim tycker att det var tack vare Neda som det gick så bra.
33. Vad gör tjejerna i skogen?

Tjejerna skrittar av hästarna i skogen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
34. Vad menas med att ”skritta av hästarna”?

Hästarna får skritta för att gå ner i varv efter hoppningen.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
35. Vad i detta kapitel visar att Neda och Pim är bra kompisar?

Eget svar.
36. Amina och Ebba var elaka mot Pim. Har du varit med om något liknande någon gång?

Eget svar.
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Analyserande frågor
37. Varför tror du att författaren har skrivit denna bok? Skriv fyra meningar där du förklarar vad du
tror är författarens syfte med att skriva boken.
Jag tror att författaren har skrivit boken för att …

Eget svar.
38. Vad skulle du vilja ändra på i boken?

Eget svar.
Leta i boken
1.

Vad heter boken?
Följ mig!

2. Vem har skrivit boken?

Malin Eriksson
3. Hur många punkter hittar du på sidan 5?

14 punkter
4. Vilka namn på flickor hittar du på sidan 7?

4 flicknamn
5. Hur många meningar finns det på sidan 24?

6 meningar
6. Hur många frågetecken finns det på sidan 10?

1 frågetecken
7.

Vilka pojknamn hittar du på sidan 25?

Kaj och Kalle
8. Hur många talstreck finns det på sidan 19?

5 talstreck
9. Hur många u:n hittar du på sidan 36?

3 u:n

