Livet i Bokstavslandet
årskurs 2
Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för årskurs F-3.
Läromedlet utgår från UR:s populära tv-serie och
genrepedagogikens tankar om arbetet med olika texttyper.

PROVLEKTION:
Kapitel 5: Tjuvar – beskrivande text
Följande provlektion är ett utdrag ur Livet i Bokstavslandet åk 2:
Lärarhandledning, Läsebok nivå röd och Arbetsbok.
Lektionen består av:
•
•
•

Lärarhandledning s. 43-48
Läsebok Röd (svår nivå) s. 56-68
Arbetsbok s. 36-43
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Om provlektionen:
I Livet i Bokstavslandet tränar eleverna alltid de olika texttyperna i ett
sammanhang.
I 5A-kapitlet läser eleverna Ulf Starks berättelse om barnen i Livet i
Bokstavslandet. Därefter arbetar de med läsförståelsestrategier, ord- och
begrepp och språkets struktur i arbetsboken.
I 5B-kapitlet läser eleverna en beskrivande text kopplat till A-kapitlets berättelse.
Eleverna arbetar sen med att skriva egna texter i arbetsboken utifrån cirkelmodellens fyra faser.
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Kapitel

Tjuvar i farten
Syfte

BOKSTÄVERNA T OCH J TILLSAMMANS
Eleverna ska träna sig i att under

Eleverna ska kunna stava ett tiotal

läsningen aktivera flera sinnen. När

av de ord som är aktuella i kapitlet

eleverna ”ser”, ”hör” och ”känner”

(se Ordväggen).

5A

det de läser, blir innehållet tydligare och mer greppbart. De får också
lättare att minnas vad de har läst.
Eleverna ska bli medvetna om att

Ordväggen: tjuv, tjock, tjugo, köpa,
hade, ängel, moln, skicka, komma, tjej

/tj/-ljudet ofta stavas med tj eller k .

Vecka 1
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ARBETE MED DIGITAL INTRO
Teatern 5 A: Här har du gemensamma genomgångar med eleverna före läsningen i läseboken
kapitel 5 A.

ARBETE MED LÄSEBOKEN
Före läsningen: Läs igenom och samtala om orden från Ordväggen tillsammans med eleverna
(digital intro eller kopieringsunderlag s. 76). Ta
även upp och prata om andra ord som är nya för
eleverna.
Läs kapitlets rubrik och titta på bilden (finns i digital intro Teatern 5 A). Låt de fundera över vad
de tror kommer hända. Låt dem berätta för varandra två och två och lyft sedan några exempel i
klassen. Uppmana eleverna att räcka upp handen
om det är något ord som de vill utreda under
läsningen. Påminn eleverna att med hjälp av olika
frågeord ställa frågor på, mellan och bortom
raderna till varandra utifrån texten. Detta kan
göras i par, smågrupper eller helklass när ni gör
lässtopp i texten.
Under läsningen: Högläs texten och gör lässtopp
några gånger för att reda ut oklarheter, låta eleverna ställa olika typer av frågor på texten samt

förutspå vad som kommer att hända framåt i
texten. Om inte eleverna reagerat på uttrycket
alfabetisk ordning så är det viktigt att du lyfter
det. Samtala om vad det innebär och låt eleverna
försöka ge exempel på när man använder det.
Berätta att det finns en lässtrategifigur som
hjälper till att plocka fram inre bilder. Visa bilden
med Konstnären och symbolen med pensel och
palett (kopieringsunderlag s. 67 och digital intro).
Det är ett sätt att träna och aktivera våra sinnen.
När man upplever bilder i sina huvuden så kan
man inte bara se, utan också höra och känna.
Berätta om de olika sinnesintryck du får och vad
det är i texten som gör att du får dessa intryck.
Vänd dig sedan till eleverna och fråga om någon
vill beskriva sina inre bilder: Vad tror du att det
är i texten som gör att du får denna bild? Berätta
om vilka inre bilder som skapats i ditt huvud och
om de olika sinnesintryck du fått genom att läsa
texten om Börje som upptäcker att hans älskade
hund är försvunnen.
Efter läsningen: Prata om vad det är som gör att
man kan få olika sinnesintryck av en text. Det
handlar om vilka erfarenheter man bär med sig
och vad man kan göra för kopplingar till sina
egna liv. Ta alla tillfällen till att prata om de inre
bilder som uppstår i olika situationer: i klassens
högläsningsbok eller någon annan aktuell text.
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ARBETE MED DIGITAL INTRO
Arenan 5 A: Här har du gemensamma genomgångar med eleverna efter läsning i läseboken och
innan de arbetar i arbetsboken med läsförståelseövningarna.

Vecka 2
ARBETE MED LÄSEBOKEN
Repetera och läs kapitlet en gång till. Nu kan
t.ex. eleverna läsa tyst för sig själva, för varandra
två och två, eller i mindre läsgrupper.

ARBETE MED ARBETSBOKEN
ARBETE MED DIGITAL INTRO

Sidan 36: Låt eleverna fundera kring hur Börje
känner sig när hans älskade hund Dennis har försvunnit. Eleverna ringar in de ord som de tycker
stämmer bäst. Därefter får eleverna fundera över
hur de själva känner sig. Till sin hjälp har de smileys med olika känslouttryck. De skriver några
ord som beskriver hur de känner sig just nu och
ritar några smileys/emojis.
Eleverna ska sedan skriva en egen fråga på textens innehåll. Till sin hjälp har de frågeord och
en exempelfråga som Bruno ger: ”När försvann
Dennis?”.
Sidan 37: Sekvensbilder över Dennis försvinnande. Låt eleverna sammanfatta händelseförloppet
och skriva en eller två meningar till varje bild.
Längst ner finns en kort text hämtad ur läseboken. Låt eleverna läsa den och gärna samtala med
varandra om vilka sinnesintryck/inre bilder texten ger. Låt eleverna sedan rita en bild till texten.

Skolgården 5 A: Här har du gemensamma genomgångar med eleverna innan de arbetar i arbetsboken med språkövningarna.

ARBETE MED ARBETSBOKEN

Bokstäverna t och j tillsammans
Titta på Ordväggen och uppmärksamma hur
orden stavas och hur /tj/-ljudet låter i de olika
orden. /Tj/-ljudet kan stavas med k, tj, kj (som i
kjol) och ch (som i check), men oftast stavas
/tj/-ljudet med k. På Ordväggen finns det mest
ord som stavas med tj. Låt eleverna ge förslag på
ord där de hör de olika /tj/-ljuden och skriv upp
dem i olika kolumner på tavlan beroende på stavning.
Sidan 38: Börja med att läsa vad Epa och Bobby
säger. I övningen Ordförrådet ska eleverna skriva
klart meningarna och välja bland orden i rutan.
I övningen Vem är vad? ska de också skriva klart
meningarna vid varje bild.
Sidan 39: En övning att skriva ord som rimmar
och börjar på tj.
I Meningsbygget ska eleverna ordna orden i rätt
ordning. Påminn än en gång om stor bokstav,
mellanrum mellan orden och punkt i slutet. Meningarna finns också som kopieringsunderlag (s.
85) att klippa ut, så att eleverna lättare kan laborera med orden.
Till sist ska eleverna skriva i pratbubblorna vad
Börje, Dick och Doris säger.

44
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SPRÅKLEK / SPRÅKAKTIVITET

TEMAAKTIVITET

• Alfabetisk ordning: Skriv namnen Ami, Bruno,
Coco och Dani i alfabetisk ordning på tavlan
med elevernas hjälp. Ta sedan exempel med
några elever från klassen, som också får ställa
upp på ett led. Gör det slutligen med alla
elever i klassen.

• Sång: Sjung Tjaba tjena hallå (av Nicke &
Mojje).

• Kims lek Lägg upp föremål eller bilder med
/tj/-ljud på en filt, t.ex. tjur, tjugo kronor,
kyrka, kikare, kedja, kyckling, kjol, tjock katt,
köksbord, tjuv. Täck över föremålen. Eleverna
får titta på föremålen i ca 30 sek. Därefter
täcks föremålen över igen. Eleverna ska sedan
skriva ner på ett papper eller säga direkt vilka
föremål som fanns där. Ett annat alternativ
är att en eller flera saker plockas bort och när
eleverna får se föremålen igen ska de försöka
komma på vilket/vilka föremål som försvunnit.
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• Yrken Samla namn på olika yrken på tavlan.
Låt eleverna ge förslag.
• Vad vill du bli när du blir stor? Eleverna ska
träna på olika yrkesord och att säga meningar
med punkt i slutet. Håll i ett föremål, t.ex.
en boll. Kasta/rulla bollen till en elev och
ställ frågan ”Vad vill du bli när du blir stor,
frågetecken?” Den som håller i bollen är den
som har ordet. Eleven säger t.ex. ”Jag vill bli
detektiv, punkt.” Sedan kastar/rullar eleven
tillbaka bollen till dig och du kastar/rullar till
nästa elev, som kan säga en ny mening eller
samma som kompisen.
• Drama: Dela ut en bild av en person med ett
yrke till var och en av eleverna (eller viska
turvis ett yrke i elevens öra). Eleverna dramatiserar yrket för kompisarna, som sedan gissar
vilket yrke det handlar om. Är det svårt för
eleverna att gissa kan kompisarna ställa frågor
som ”skådespelaren” bara får svara ”ja” eller ”nej” på. Den här leken passar bra när ni
redan tidigare lekt och samtalat kring olika
yrken.

• Rörelselek: Tjuv och polis Alla elever delas
upp i två lag. Utse ett område som ska vara
fängelse. Det ena laget är polistrupp, medan
det andra laget är tjuvar eller fångar som rymt
från stadens fängelse. Poliserna börjar med att
vända ryggen till de andra, blunda och räkna
till 50. Tjuvarna springer under tiden och
gömmer sig. Nu ska poliserna hitta fångarna!
När en tjuv hittats dunkar polisen denne i
ryggen tre gånger och för tjuven till fängelset.
Tjuvarna kan befrias om någon av de andra
lyckas ta sig in i fängelset och ropa ”Ni är
fria!”. När alla poliser har återfört tjuvarna
till fängelset byter lagen roller.
• IT: Padlet (Padlet är enkelt sett en digital anslagstavla) Samla elevernas olika drömyrken i
en Padlet.
• Bild: Läs en text, t.ex. Vilma och tjuven (av
Cecilia Lidbeck), och låt eleverna rita vilka
bilder de ser framför sig/i sitt huvud, precis
som lässtrategin att se inre bilder (Konstnären).

Svenska som andraspråk
Här finns några ord som kanske kan liknas vid
”slang”, så som Tjena och Tjaba. Jämför med
det vanligare ordet Hej. Fråga eleverna vilket ord
som de vanligast använder. Vilka fler hälsningsord kan de komma på? Också det lite högtidligare uttrycket Till er tjänst kan behöva förklaras
lite extra. Författaren har också lekt med ordet
tjuvar, när Börje tjuter ”tjyvar”. Förklara att även
om ordet stavas med u så kan man ibland uttala
det med y (kan vara dialekt), och här ville författaren markera detta i texten. Andra ord som kan
behöva tas upp är bl.a. förtjusande och tjänstvillig.
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Kapitel

Efterlysning

5B

BESKRIVANDE TEXT
Eleverna ska träna sig i att själv-

Eleverna ska kunna skriva egna

ständigt använda lässtrategier.

meningar av de ord som är aktu-

De ska ges tillfälle att träna på

ella i kapitlet (se Ordväggen).

Syfte

att diskutera på egen hand i smågrupper utifrån sina tilldelade
roller som lässtrategifigurer.
Eleverna ska träna sig i att skriva

Ordväggen: tjuv, tjock, tjugo, köpa,
hade, ängel, moln, skicka, komma, tjej

beskrivande text i form av efterlysningar.

Vecka 3
Teatern 5 B: Här har du gemensamma genomgångar med eleverna före läsning i läseboken
kapitel 5 B.

ARBETE MED LÄSEBOKEN
BESKRIVANDE TEXT
Den beskrivande texten har till syfte att förmedla information/fakta.
Texten inleds med en rubrik som
tydligt talar om innehållet i texten.
Den innehåller meningar med noggrannan beskrivningar.

Före läsningen: Läs rubriker och titta på bilderna
(finns i digital intro Teatern 5 B). Diskutera vad
ni tror att texterna kommer beskriva eller handla
om och fundera tillsammans vilken typ av texter
det kan vara. Låt eleverna berätta om sina erfarenheter kring efterlysningar. Var brukar man
kunna läsa sådana? Vad brukar en efterlysning
innehålla? Har de gjort några egna efterlysningar? Att efterlysa en person eller ett djur fordrar
ett visst sorts språk. Den som läser beskrivningen

46

ska snabbt skapa sig en bild av den efterlyste.
Meningarna ska vara korta och innehållet i texten detaljrikt. Dra gärna paralleller till den strategi som eleverna tränade i kapitel 5A, att se inre
bilder (Konstnären), och poängtera vikten av att
beskriva någon eller någonting med exakthet för
att få en bild framför sig hur det/den kan se ut.
Uppmana eleverna att reagera på oklarheter och
berätta att ni tillsammans ska plocka ut det viktigaste i texten med hjälp av nyckelord.
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ARBETE MED DIGITAL INTRO

Under läsningen: Läs texten på s. 63 långsamt
med inlevelse och stanna efter varje litet stycke
och skriv ner nyckelord kring vad som kännetecknar en efterlysning. Här är förslag på nyckelord som är plockade från kapitel 5B: tappat bort
någon eller något, letar efter någonting, lappar,
tidning, internet, tv, radio, noga beskriva, hur den
ser ut och hur den är

Arbeta med lässtrategierna och
läslogg (kopieringsunderlag s. 69)
Före läsningen: Dela in eleverna i grupper om
minst fem elever. Ge en lässtrategi till varje elev.
Till stöd har de Läslogg för beskrivande text (s.
69). De behöver inte dokumentera under läsningen, utan det gör var och en efter läsningen. Låt
eleverna byta roller vid varje ny efterlysning.
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Eleverna läser titeln på de olika efterlysningarna
och tittar på bilderna. Spågumman berättar för
sin grupp vad hen tror att texten kommer att
handla om. De elever som vill turas om att högläsa texterna för sin grupp. Instruera eleverna att
stanna efter varje efterlysning.
Under läsningen: När eleverna som är Detektiv
reagerar på oklarheter i texten gör de en notering. Vid varje lässtopp efter varje text ska alla
redogöra för hur de arbetar med texten: Detektiven berättar för sin grupp vilka ord som var
nya. Gruppen hjälps åt att utreda. Konstnären
berättar om inre bilder. Reportern ställer frågor
på det lästa, som de andra i gruppen besvarar.
Cowboyen sammanfattar det viktigaste.
Efter gruppläsningen kan ni tillsammans i klassen
göra en väggplansch som stöd hur en efterlysning
kan se ut: vem/vad som efterlyses, utseende, kläder och saker, uppförande/sätt och kännetecken
(se kopieringsunderlag s. 107 och 113).
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ARBETE MED DIGITAL INTRO

Vecka 4
ARBETE MED LÄSEBOKEN
Eleverna repeterar och läser kapitlet en gång till,
tyst för sig själva, i par eller i mindre läsgrupper.

ARBETE MED DIGITAL INTRO
Skolgården 5 B: Här har du gemensamma genomgångar med eleverna innan eleverna arbetar
i arbetsboken med att lära mer om beskrivande
text.

ARBETE MED ARBETSBOKEN

Lär mer om beskrivande text
Sidan 42: Låt eleverna välja att efterlysa sig själva, en kompis, ett djur och någon av personerna
som visas i arbetsboken. För att planera efterlysningen finns en tabell som stöd, där de skriver
ord. Gå igenom vad kännetecken kan vara.
Sidan 43: Eleverna skriver en av sina efterlysningar i en lucktext. Allra sist ska de rita en bild
av den efterlyste.

Arenan 5 B: Här har du gemensamma genomgångar med eleverna efter läsning i läseboken
och innan de arbetar i arbetsboken med
läsförståelseövningarna.

Tips till eleverna när de skriver egna
efterlysningar

ARBETE MED ARBETSBOKEN

• Beskriv exakt (skriv skostorlek 45, istället för
stora skor).

Läsförståelse
Sidan 40: Övningar som visar hur man använder flera förståelsestrategier på en text. Eleverna
väljer en av efterlysningarna och dokumenterar
arbetet med läsförståelsestrategier.
Sidan 41: Låt eleverna tillsammans diskutera
frågorna, som handlar om vad som är viktigt när
man ska göra en efterlysning, sedan skriver de
sina svar i arbetsboken. Därefter läser de efterlysningen om pappa Bosse igen, och ritar honom
utifrån de ledtrådar de får i texten.

• Skriv korta meningar som beskriver en detalj
i taget.

• Struktur i beskrivningen (t.ex. när man ska
beskriva en människa: börja med ansiktet
uppifrån och ner, därefter överkropp, underkropp och slutligen fötter).
• Luft mellan meningarna (skriv gärna i punktform).
• Kom ihåg tidpunkter och platser som personen varit på.

ELEVENS EGEN UTVÄRDERING :
DU KAN !
I arbetsboken längst bak finns en checklista till
kapitel 5. Låt eleverna tänka efter vad de lärt
sig och vad de kan efter arbetet med A- och Bkapitlet i läseboken och arbetsboken. Sedan fyller
ni tillsammans i checklistorna. Du hjälper också
eleverna att skriva vad de behöver träna mer på.
Utvärderingen kan delas upp på flera tillfällen.
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SPRÅKLEK / SPRÅKAKTIVITET

TEMAAKTIVITET

• Studera framsidan av en bok Visa omslaget
på smartboard så att alla elever ser bra. Träna
begreppsbildning och att säga meningar med
punkt i slutet. Alla elever får säga något de ser
på bilden. ”Jag ser en katt, punkt.” En elev i
taget säger en mening. Nästa elev kan säga en
ny mening eller samma som kompisen. Det är
tillåtet att låna meningar av varandra.

• Sång: Sjung Ska vi byta? (av Hans Alfredson).

• Vem har skrivit boken? Vilket år har den getts
ut? Ta reda på så mycket ni kan genom att
titta på insidan av bokens pärm/omslag. Ta
vara på elevernas nyfikenhet och låt dem ställa
frågorna. En första övning i källkritik. Läs
sedan boken högt för eleverna. Därefter kan
eleverna berätta vad de såg, kände och hörde
när de lyssnade till berättelsen.
• Gå ut i skogen och sitt 10 min. i tystnad. Alla
elever skriver ner vad de ser, hör, känner, luktar och smakar. Det kan bli fina sinnesdikter,
som de sedan kan läsa upp för varandra.

• Lek: Gissa kändisen En elev väljs ut och får
lämna rummet. De andra kommer överens
om en känd person. Eleven utanför rummet
får komma in och ställa frågor för att försöka
lista ut vem kändisen är. De övriga får bara
svara ”ja” eller ”nej”.
• Rörelselek: Kinakull Alla elever springer runt
och kullar varandra. När eleven blir kullad
måste den hålla handen på det stället den
blev träffad, ända tills den med andra handen
lyckas kulla någon annan.
• IT: Kahoot (ett digitalt ett verktyg i vilket man
kan skapa flervals-quiz till sina elever) Gör
en frågesport i Kahoot och kolla vad eleverna
lärt sig.
• Bild: Låt eleverna klippa ut olika former, t.ex.
cirklar, rektanglar, kvadrater. Prata om formernas namn och beskriv hur de ser ut. Eleverna får jobba två och två. Sedan ska den ena
eleven placera formerna på ett visst sätt på sitt
papper utan att visa för sin kompis. Efteråt är
det dags att beskriva hur formerna ligger på
papperet. Kompisen ska försöka placera formerna likadant på sitt papper. Eleverna byter
roller när de är klara. När de avslutat övningen får de limma fast sina former som de vill ha
dem. Kanske blev det en raket, en snögubbe
eller en fantasifigur?
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• Samma övning som ovan, men träna att bilda
frågor med frågetecken i slutet. ”Ser jag en
katt, frågetecken?”

• Lek: Påsen Eleven ska sticka ner sin hand i en
påse, känna på ett föremål och beskriva det.
De övriga ska gissa vilket föremål det är.

Svenska som andraspråk
I efterlysningarna finns flera ämnesord att ta upp
för förklaring innan, under eller efter läsning: en
katt som jamar, hon vill gärna vara i famnen. På
en cykel finns en bakskärm. Tallriken är oval: förklara att det är en form. Vilka fler former känner
eleverna till? Rita upp en oval figur på tavlan. I
efterlysningen Tjejen från Möra står det om keps.
Jämför gärna detta med skärmmössa som nämndes i tidigare kapitel.
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KAPITEL 5 A

Tjuvar i farten
Idag åker Dani, Coco och Riita till bokhandeln.
Den är nyöppnad och ligger bredvid
Bokstavsbutiken. Dick och Doris jobbar i både
Bokstavsbutiken och bokhandeln. I bokhandeln
står alla böcker i alfabetisk ordning.
De ska köpa en bok om köksväxter till Riitas
mamma. Och Dani vill köpa en bok för pengarna
som han tjänat ihop på att dammsuga hemma. De
tar buss nummer tjugotre till stan.
– Tjena, säger Doris när de kommer in i
bokhandeln.
– Tjaba, säger Coco.
– Till er tjänst, säger Dick. Vad önskas?
– En bok om köksväxter, säger Riita.
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Då går Doris till K-hyllan och tar ut två böcker.
– Det här är vad vi har, säger hon.
– Jag tar den tjockaste, säger Riita.
– Finns det inga böcker om tjuvar? undrar Dani.
– Nej, säger Dick. Inte i K-hyllan. Visst låter det
som om tjuv skrivs med samma bokstav som kök
eller kyss. Men tjuv stavas med tj.
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Dani hittar en bok om tjuvar och detektiver på
T-hyllan. Den köper han, efter att ha tjuvtittat i
den. Han köper också en anteckningsbok och en
penna om han skulle se något mystiskt.
– Tjingeling, säger Doris när de går.
På vägen tillbaka säger Dani att han ska bli
detektiv när han blir stor. Om han inte blir kung.
Coco säger att hon ska bli tjurfäktare.
– Jag tycker inte om när de dödar tjurar, säger
Riita.
Då säger Coco att hon inte ska döda dem. Hon ska
bara fäkta med armarna och ropa TJOSAN så att
de får lite roligt.
Bussen stannar vid Tjäderstigen. När de går förbi
Börjes hus är han arg igen. Han är arg som en tjur.
- Tjyvar, tjuter han. Vad tjänar det till att vara snäll
och glad när sånt här händer?
– Vad har hänt? Vad har de tjuvat? undrar Riita.
– Dennis, min hund, snyftar Börje. Jag bara körde
till affären för att köpa en tjock bit korv till
Dennis. Och när jag kom tillbaka var han inte kvar
på tomten.
– Han kanske har rymt, säger Riita.
– Tjafs, muttrar Börje. Dennis rymmer inte.
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Dani kryper på marken och letar spår. Han hittar
märken efter tassar och efter skor. Tre par skor.
– De var tre bovar, säger han.
Men utanför grinden försvinner spåren. Börje
tjurar.
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– Jag vill ha tillbaka min Dennis, tjatar han.
– Vi måste efterlysa honom, säger Riita. Vi sätter
upp lappar överallt. Har du något foto av honom?
– Varför skulle jag ha det? säger Börje. Jag kunde
ju se honom varje dag.
Dani tar fram anteckningsboken och pennan.
– Då får du beskriva honom, säger han. Hur var
han? Hur såg han ut?
Börje tänker efter.
– Han var förtjusande, säger han. Lagom tjock.
Och han hade en fin svans som han viftade med
när han var glad.
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– Och vad blir hittelönen? frågar Riita.
– Hittelönen?
– Ja, man brukar få det om man hittar något som
någon förlorat, säger Riita.
– Tjugofem kronor, säger Börje. Det är han värd.
– Är det något mer du vill vi ska skriva? frågar
Dani.
– Ja, att han var tjänstvillig.
– Vad är det? undrar Dani.
– Han gjorde vad man bad om. Och kom när man
ville. Jag behövde bara ropa så här: DENNIS!
När Börje ropar hörs ett: Voff! Det är Dennis som
kommer. Och två killar och en tjej: Bruno, Ezmir
och Ami. Dennis hoppar upp i Börjes famn.
– Å vad jag är glad, säger Börje. Var hittade ni
honom?
– Här på tomten, säger Ezmir.
– Vi tyckte synd om honom när han inte får
komma ut och springa för att du har ont i benet,
säger Ami. Så vi tog honom på en promenad.

61

4711988_LIB_LÄS_RÖD_2_inlaga_ny.indd 61

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 (47-11990-5)
Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå röd (47-11988-2) och
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2 (47-11989-9) © Författarna och Liber AB

2016-03-15 12:32

Får kopieras

14

– Fallet är löst. Det var ni som var tjuvarna,
säger Dani.
– Världens snällaste tjuvar, säger Börje.
De får tjugofem kronor att dela på. För det är
de värda.
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KAPITEL 5 B

Efterlysning

Om man har tappat bort någon eller något kan
man göra en efterlysning. Eller om man letar efter
något som man behöver.
Man kan skriva lappar och sätta upp där man
bor. Kanske kan man lägga lapparna i grannarnas
postlådor. Eller så kan man skicka in sin
efterlysning till en tidning.
En del efterlyser saker på internet, till exempel
på sidor där man säljer saker. På TV och radio
efterlyser de ibland personer som har försvunnit.
Det är viktigt att man noga beskriver det som
man letar efter. Så att den som läser eller hör
efterlysningen får en tydlig bild av det man söker.
Om man ska beskriva en hund så kan man tala om
hur den ser ut och hur den är till sättet. Precis som
Dani gjorde, när Börjes hund Dennis försvann.
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Har någon sett Mufns?
Hon är en liten, grå katt med tjock och kort svans. Öronen är
stora och lite spetsiga. Ögonen är gröna. Kanske har hon gått
in till någon, för hon tycker om människor. Hon är snäll och
vill gärna vara i famnen. När hon vill ha mat jamar hon högt.
Mufns hade ett rosa halsband med en liten pingla på. Hon
sågs senast i Pironviken den 3 september.
Vi saknar henne!
Ring till Malik och Lovisa på tel. 0761-88199330.

Vi
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Svea Nyheter.
NOTISER
Här kan du söka
bortappade
saker
eller personer. Samt
annonsera efter något.
Kontakta tidningens
edaktion på telefon:
002-383838. Vi har
öppet mellan kl. 8.00
och 22.00 vardagar
och mellan kl. 10.00
och 17.00 lördag och
söndag. Väl mött!

köp &sälj
Sälj din gamla byrå
och få råd med en ny.
Lägg ut din bild och
nfo här. Kontakta
säljavdelningen
under kontorstid.

Kalas!
Vi fixar ditt kalas!
En Clown eller en
pirat ingår. Ring
till kalasfixarna på
telefon 033-32 32 32

Röd barncykel efterlyses
Natten till den 18 augusti blev Ravis cykel
stulen på Päppelvägen 8 i Sötdala. Det är en
röd Speed Sport, modell Tiger 24 tum. Den
har grå bakskärm. På ramen finns ett vitt
klistermärke med texten Sötdala BK. På styret
sitter en ringklocka av gult gummi som ser ut
som en fågel. Vet du något? Ring mamma Bala
0708-87654 eller polisen. Hittelön utlovas.

Tallrik Blå drömmar
Söker en tallrik i serien Blå drömmar från
porslinsfabriken Ståtholma. Hade 12 stycken,
men tappade tyvärr en i golvet. Tallriken är
lite oval, med en svagt ljusblå färg. I mitten
syns en liten, vit ängel. Längs hela kanten är
det små, glittriga moln. På baksidan står det
Ståtholma Sweden 1978. Köpes till rimligt
pris, ej över 200 kr. Kontakta Seppo: 0723813380, vardagar mellan kl. 12.00 och 20.00.
Eller skicka sms.

Morfar
Bertil
efterlyses
Jag ringde di
på din mobil
men fick ing
svar. Var är d
morfar Berti
Tog du tåget
till Köpenha
kanske? Rin
Ella 9 år,
du har mitt
nummer.

Akvariu
säljes
Stort fint
akvarium
för små och
stora fiskar
säljes. Finns
Jönköping. R
till Anton 07
553 68 69
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Vill du vara med i vårt program? Vill du hitta någon
som du har tappat kontakten med eller kanske aldrig
någonsin mött? En kompis som har flyttat eller en
släkting som du inte har träffat? Sök till Hitta Hen!

Skicka ett brev till oss och berätta vem du söker. Berätta
namn, ålder och utseende på personen. Vad har hen för
intressen eller yrke? Ju fler ledtrådar vi får, desto lättare är
det att hitta hen.

Kanske blir det just DU som får komma hit till
Barn-TV och träffa personen som du har letat
efter. Tveka inte, skicka in ditt brev idag!
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Efterlysning

< TJEJEN FRÅN MÖRA >

Efterlyser tjejen som jag träffade på Gröna Lund på
midsommarafton. Du satt bredvid mig i karusellen
Tekopparna. Du hjälpte mig när min keps ög av. Sedan
följde du med mig till bänken där min morfar väntade.
Du hade brunt, långt hår i en tofs och bruna ögon. Du
hade örhängen som såg ut som små noter. På din vita tröja
stod det PUSS med guldiga bokstäver. Du berättade att du
bodde i Möra och skulle börja i 4:an till hösten. Du gillade
att sjunga och spela gitarr.
Jag vill gärna komma i kontakt med dig! Om du eller någon
annan känner igen beskrivningen, hör av er till mig.
Jag heter Neo. neostar@epostadress.com

Vi söker pappa Bosse med rött
hår och skägg. Han har gul jacka,
jeans och blåa gympaskor.
Kom till receptionen!
Kalle 7 år väntar på dig.
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Här har de som skrivit efterlysningarna glömt att
skriva exakt vad de letar efter. Men de har ändå
beskrivit ganska noga. Kan du gissa vad de söker?

Pigge längtar
efter sin kompis!
Pigges lilla kompis är borta. Han försvann
i Bokstavslandet förra veckan. Han är tam
och kan säga ”god dag, god dag” och ”hej
då”. Han har gulfärgat huvud, blåfärgat
bröst och är lite svart och turkos på vingarna.
På vänster fot är han ringmärkt med en röd
ring. Pigge sitter nu ensam i sin bur och
väntar. Hör av er till matte Martina eller
husse Hakim tel. 0123-321 21 21

Borttappat på
Bokstavsteatern
Den är av äkta guld, med vinröda små stenar
runt om. Tror att jag tappade den när jag
tog av mig handskarna på Bokstavslandets
teater i lördags. Den är mycket värdefull
för mig. Hittelön till den som finner!
Salma: 098-765 43 21
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Kapitel

LÄSFÖRSTÅELSE
efter s. 56–62 i Läseboken

Tjuvar i farten

5A

. Hur
H känner sig Börje när Dennis är borta, tror du?
R
Ringa in de ord som du tycker passar bäst.
olycklig

förtvivlad

arg

glad

lugn

rädd

lycklig

orolig

ilsken

nöjd

upprymd

nervös

bekymrad

nedstämd

ledsen

. Skriv några ord som beskriver hur du känner dig just nu.

lycklig

glad

rädd

arg

kär

hungrig

ledsen

. Rita bilder på olika smileys
som beskriver dig just nu.

. Skriv en fråga till kapitlet Tjuvar i farten.
Börja med ett frågeord. Välj från rutan.
Vad

Vem

Vilka

Var

När

Hur

Kom ihåg stor bokstav
och frågetecken.

Varför

Om

Det här är min fråga:
När försvann Dennis?
36

TILL LÄRAREN: Förbered eleverna innan
övningarna genom Digital intro Arenan 5A.
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. Sammanfatta kapitlet Tjuvar i farten.
Vad händer först? Vad händer sedan? Vad händer till sist?
Skriv en eller två meningar till varje bild.

. Läs texten och rita en bild till den.
Då hörs ett: Voff! Det är Dennis
som kommer. Och Bruno, Ezmir
och Ami. Dennis hoppar upp i
Börjes famn.

37

TILL LÄRAREN: Läs mer om hur du kan förbereda och
följa upp övningarna i Lärarhandledningens kapitel 5A.
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Kapitel

BOKSTÄVERNA T OCH J TILLSAMMANS

Tj-ljudet stavas ofta
med tj eller k.

efter s. 56–62 i Läseboken

Tjaba!

Ordförrådet

5A

. Skriv
S
klart meningarna.
V
Välj bland orden i rutan.

tjock

tjuvar

tjurfäktare

tjugofem
förtjusande

Tjäderstigen

Da
Dani köper en bok om

.
.

Coco vill bli

.

Bussen stannar vid

korv.

Börje skulle köpa en
hund.

Dennis är en

kronor.

De får

. Vem är vad?
Skriv klart meningarna.

Jag är

.

Jag är

.

Vem är tjusig?
Vem är tjock?
Vem är tjurig?

Jag är

.

38

TILL LÄRAREN: Förbered eleverna innan övningarna
genom Digital intro Skolgården 5A. Läs mer om hur
du kan förbereda och följa upp övningarna i Lärarhandledningens kapitel 5A.
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. Skriv rimord som börjar på tj.
bur

njuter

hej

Hugo

mata

kock

Meningsbygget
. Hjälp Maggan och Ferdinand att
laga meningarna. Skriv dem rätt.

tjock

en

köper

tjugotre

buss

efterlysa

vi

bok

Dani

barnen

åker

Dennis

. Vem säger vad?
Skriv i pratbubblorna.

Kontroll!
• Skriv med mellanrum mellan orden.
• Skriv stor bokstav i början på mening.
• Avsluta med punkt.

nummer

måste

Tjafs!
Tjena!
Till er tjänst.

39

TILL LÄRAREN: Orden i Meningsbygget finns i
Lärarhandledningen som kopieringsunderlag att
klippa ut och pussla med.

4711989 LiB Arb åk 2_ny.indd 39

2016-06-21 09:52

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 (47-11990-5)
Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå röd (47-11988-2) och
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2 (47-11989-9) © Författarna och Liber AB

Får kopieras

25

Kapitel

LÄSFÖRSTÅELSE
efter s. 63–68 i Läseboken

Efterlysning

5B

. Välj
V en av efterlysningarna från kapitlet Efterlysning.
Skriv efterlysningens rubrik.
Skr

Passade den rubriken till efterlysningen, tycker du?
Pas

 JA

 NEJ
Ta reda på vad ord betyder:

Är några ord i efterlysningen nya för dig?
Skriv ett ord och förklara vad det betyder.

✲ Fråga en kompis.
✲ Fråga en vuxen.
✲ Slå upp i en ordbok.

Skriv två frågor till efterlysningen.

Skriv svar på frågorna.

Skriv fem nyckelord från efterlysningen.

40

TILL LÄRAREN: Förbered eleverna innan övningarna
genom Digital intro Arenan 5B. Låt gärna eleverna
därefter samarbeta i par här.
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. Svara på frågorna.
När är det bra att göra en efterlysning?

Hur kan man göra en efterlysning?

Vad är viktigt att tänka på när man gör en efterlysning?

. Vilka bilder får du i ditt huvud när du läser den här efterlysningen?
Rita.
Vi söker pappa Bosse med
rött hår och skägg. Han har
gul jacka, jeans och blåa skor.
Kom till receptionen!
Kalle 7 år väntar på dig.

41

TILL LÄRAREN: Förklara och gå igenom vad som menas med
bilder i sitt huvud när man läser. Läs mer om hur du kan förbereda
och följa upp övningarna i Lärarhandledningens kapitel 5B.
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Kapitel
5B

LÄR MER OM BESKRIVANDE TEXT
efter s. 63–68 i Läseboken

Om man har tappat bort någon kan man göra en efterlysning.

. Planera en efterlysning.
Välj någon av personerna här och någon
annan som du känner eller hittar på.
Skriv ord i tabellerna.

Ett kännetecken kan till exempel
vara ett ärr, en tatuering eller ett
födelsemärke någonstans.

ÅLDER

LÄNGD

ÅLDER

LÄNGD

HÅRFÄRG

KÄNNETECKEN

HÅRFÄRG

KÄNNETECKEN

KLÄDER

KLÄDER

TID OCH PLATS DÄR PERSONEN SÅGS SENAST

TID OCH PLATS DÄR PERSONEN SÅGS SENAST

42

TILL LÄRAREN: TILL LÄRAREN: Förbered eleverna innan övningarna genom Digital intro Skolgården 5B. Läs mer om hur du kan förbereda och följa upp övningarna i Lärarhandledningens kapitel 5B.
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. Skriv en efterlysning.
Fyll i luckorna i texten. Använd dina ord från en av tabellerna.

Har du sett

?

Personens namn

är

Personens namn

är

Hon eller han

Du känner igen

cm lång.

Längd

har

Personens namn

år.

Ålder

hår.

Hårfärg

genom

Personens namn

.

Kännetecken

Vid försvinnandet hade

Han eller hon

på sig.

Kläder

sågs senast

Personens namn

Tid

.

. Rita en bild
av den efterlyste.

43

TILL LÄRAREN: Nu kan du tillsammans med eleven
läsa och fylla i utvärderingen Du kan! på s. 72 här i
Arbetsboken.
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