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Läskiga huset: Grannen ovanpå
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Jina och Sam bor i en lägenhet under Elsa. Jina tycker att Elsa är läskig. Hon har en lång kappa, en stor
hatt och vantar på sig fast det är mitt i sommaren och väldigt varmt. När Jina och Sams frys går sönder
går Sam upp till Elsa för att få en glass. Jina vill inte gå upp till Elsa och hon tycker att det är konstigt
att Sam inte kommer tillbaka. Jina bestämmer sig för att leta efter Sam. När hon ringer på den iskalla
dörrklockan och tar i det iskalla handtaget till Elsas lägenhet tror hon att något allvarligt har hänt …

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 1–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 1–6)

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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UNDER LÄSNINGEN
Högläs boken. När eleverna reagerar på oklarheter i boken räcker de upp handen. Gör då en notering i
texten och fortsätt läsa till ett naturligt stopp eller till nästa lässtopp. Diskutera de nya orden och deras
betydelser.

EFTER LÄSNINGEN
Dela in eleverna i smågrupper om fyra. Bestäm tillsammans med eleverna vem som ska vara sekreterare
och skriva de frågor som ställs i gruppen. Använd följande arbetsgång:
•

Låt varje elev på egen hand fundera på frågor kring textinnehållet, där svaret hör hemma hos läsaren
själv, i hens åsikter eller upplevelser. (Frågor bortom raderna)

•

Låt varje elev i tur och ordning ställa en fråga som övriga i gruppen får svara på.

•

”Frågor bortom raderna”: Hur skulle du ha gjort i den situationen? Varför tror du att författaren skrev
den här texten? Har du lärt dig någonting av att läsa den här texten?

•

Låt även den elev som ställt frågan svara på den.

•

Uppmana sekreteraren att skriva frågan. Ja – bara frågan.

När eleverna har gått varvet runt och alla har fått ställa en fråga samt svara på den, diskuterar eleverna
vilka frågor som var bäst. Bra frågor är sådana som har gett bra svar och upphov till funderingar. Varje
grupp redovisar inför klassen vilken eller vilka frågor som de har valt ut. Under tiden skriver du dessa
frågor och låter de elever som vill, berätta om sina tankar och svar kring frågorna. Om det finns tid, låt
eleverna välja en eller två frågor som de skriver svar på i en läslogg.

FÖRFATTAREN
Är det viktigt för läsaren att veta något om författaren? Ibland finns det ett foto på författaren och en
kort beskrivning av hen i början av boken. För många läsare är det viktigt. De kan kanske med ledning av
det de vet om författaren se anledningar till att just hen har skrivit boken och bättre förstå de personer,
den miljö och den tid som skildras. Dela in eleverna i grupper och låt dem leta fakta om bokens författare.
Eleverna skriver en kort beskrivning, gärna med ett foto bredvid. Elevernas beskrivningar kan samlas i en
bok tillsammans med beskrivningar av andra författare.
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FACIT
Innan du läser boken
1.

leta efter

rota fram

2.

skulptur

staty

3.

sönder

trasig

4.

ingång

port

5.

likna

föreställa

6.

göra blind

blända

7.

darra av köld

huttra

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

Vem är Sam?
Sam är Jinas lillebror.

2. Vem bor i lägenheten ovanpå Jina och Sam?

I lägenheten ovanpå bor Elsa.
3. Varför tyckte Jina och Sam att det var knasigt att Elsa hade hatt, lång kappa och handskar på
sig?

De tyckte att det var knasigt för att det var så varmt ute.
4. Vad har Elsa alltid hemma?

Elsa har alltid glass hemma.
5. Varför droppade det från frysen?

Det droppade från frysen för att den hade gått sönder.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
6. Vilken årstid är det i boken och hur kan du veta det?

Det är sommar. Man kan lista ut det genom att titta på bilderna och i boken står det att det var hett ute.
7.

Vad för sorts glass skulle mamma ge till Sam och Jina (titta på bilderna)?

Det var glasstrutar som mamma skulle ge Sam och Jina.
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
8. Vad äter du helst när det är varmt ute?

Eget svar.
9. Tror du att det är något skumt med Elsa?

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Varför tyckte Sam att Jina var dum?

Sam tyckte att Jina var dum för att hon inte ville att Sam skulle gå till Elsa och få glass.
11. Vad gjorde Jina medan hon väntade på Sam?

Jina spelade playstation och tittade på sin mobil medan hon väntade på Sam.
12. Varför gick Jina upp till Elsa?

Jina gick upp till Elsa för att Sam hade varit borta länge.
13. Varför behövde Jina vantar?

Jina behövde vantar för att Elsas dörrhandtag var så kallt att hon inte kunde röra vid det utan vantar.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. Sam lydde inte mamma. Vad gjorde han?

Sam gick upp till Elsa fast mamma sa att de skulle stanna hemma.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
15. Vad tror du att Jina kommer att se i Elsas lägenhet?

Eget svar.
16. Varför tror du att det är kallt i Elsas lägenhet?

Eget svar.
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. I vilket rum upptäckte Jina en massa statyer av is?

Jina upptäckte en massa statyer i Elsas vardagsrum.
18. Varför trodde Jina att Elsa gömde något i frysen?

Jina trodde att Elsa gömde något i frysen för att hon stod framför den och det tyckte Jina var konstigt.
19. Varför misstänkte Jina att statyerna var gjorda av riktiga människor?

Jina misstänkte att statyerna var gjorda av människor för de såg så riktiga ut och de såg rädda ut.
Dessutom hade Elsa en väldigt stor frys där det kunde få plats en människa.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
20. Varför blev Jina förvånad när hon såg Elsa?

Jina blev förvånad när hon såg Elsa för hon inte hade sett henne när hon gick förbi köket tidigare.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Vad tror du att den sista meningen i kapitlet betyder? ”Hon skrattade så jag trodde mitt hjärta
skulle frysa till is.”

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Vad sa Elsa att hon hade för yrke?

Elsa sa att hon var konstnär.
23. Vilken saga tänkte Jina på när hon stod framför frysen?

Jina tänkte på sagan om Hans och Greta när hon stod framför frysen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
24. Varför sprang Jina ut ur Elsas lägenhet?

Jina sprang ut ur Elsas lägenhet för att hon trodde att Sam var i Elsas frys och hon måste hämta hjälp för
att rädda honom.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
25. Vad skulle du ha sagt till din mamma om du trodde att en person som du misstänkte var en häxa
hade tagit din lillebror?

Eget svar.
26. Var tror du att Sam är?

Eget svar.
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Vart gick Sam när Elsa inte öppnade dörren?

Sam gick ner på gården och väntade på mamma när Elsa inte öppnade dörren.
28. Varför var Jina inte sugen på glass?

Jina var inte sugen på glass för hon hade varit i Elsas iskalla lägenhet.
29. Vad trodde Jina att Elsa gjorde för att förvandla människor till statyer?

Jina trodde att Elsa förvandlade människor till statyer genom att stänga in dem i frysen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
30. Varför kramade Jina Sam?

Jina kramade Sam för att hon var glad att se honom eftersom hon trodde att Elsa hade tagit honom.
31. Varför skulle Elsa se till att de alltid hade glass hemma?

Elsa skulle se till att de alltid hade glass hemma så att Sam inte fick för sig att gå upp till Elsa och fråga
efter glass.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
32. Hur tror du att Elsa gör isstatyerna som står i hennes vardagsrum?

Eget svar.
Tidslinjen
Början

3

Slutet

4

6

1

7

2

5

1.

Jina ser en massa statyer i vardagsrummet.

2.

Sam kommer ut från köket med en glasspinne i handen.

3.

Jina och Sam träffar Elsa i trapphuset.

4.

Jina och Sams mamma upptäcker att deras frys gått sönder.

5.

Jina bestämmer sig för att alltid se till att de har glass hemma.

6.

Jina hämtar ett par vantar för att kunna ta i handtaget in till Elsas lägenhet.

7.

Jina upptäcker Elsa vid frysen i köket.

