Livet i Bokstavslandet
Förskoleklass
Läslära som bygger på UR:s populära tv-serie. Livet i
Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning
och utgår från Lgr 11.

PROVLEKTION: Högläsningens dag
Följande provlektion är utdrag ur Livet i Bokstavslandet Högläsningsbok Förskoleklass, Livet i Bokstavslandet Arbetsbok Förskoleklass och Livet i Bokstavlandet
Lärarhandledning Förskoleklass. Texterna och uppgifterna ger eleverna förutsättningar att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med taloch skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och
samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Lektionen består av:
•
•
•
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Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning Förskoleklass: sidorna 76–78
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Syfte och mål
Syfte med provlektionen är att eleverna ska få lyssna och samtala om olika typer
av texter, utveckla sin läsförståelse i högläsningen och få ett utvecklat ordförråd.

Så här kan du arbeta
1. Kopiera de två bifogade sidorna från Livet i Bokstavslandet Arbetsbok Förskoleklass till alla i din elevgrupp.
2. Gå in på www.liber.se och beställ ett gratis utvärderingsabonnemang på Livet
i Bokstavslandet Förskoleklass Lärarwebb.
I Lärarwebben hittar du i Kapitel 11 samtalsbilder till Livet i Bokstavslandet
Högläsningsbok Förskoleklass som du kan använda före, under och efter läsning samt digitala introduktioner för att förbereda läsförståelseuppgifterna i
Arbetsbok.
3. Läs de bifogade sidorna från Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning Förskoleklass om hur du kan arbeta med den berättande delen av Kapitel 11 i Högläsningsboken: före under, och efter läsning.
4. Läs den berättande delen från Högläsningsbok, sidorna 81–86.
5. Arbeta med sidan 56 från Arbetsbok: Eleverna ska efter högläsningen försöka
minnas hur det gick till när Coco tappade sin tand. Samtala tillsammans om
vad bilderna föreställer och vad som händer. Läs gärna stycket ur högläsningsboken ännu en gång för att repetera. Eleverna ska sedan färglägga den
bild som är rätt. Syftet med den sista uppgiften ”Vad gör barnen på tandfesten, tror du?” är att eleverna ska fundera på vad som kan hända härnäst. Här
finns inget rätt eller fel, utan det är viktigt att alla får utrymme att tänka på
egen hand. Eleverna ritar och/eller skriver beroende på vad de vill eller kan.
6. Läs de bifogade sidorna från Lärarhandledning om hur du kan arbeta med faktatexten i Kapitel 11 i Högläsningsboken: före under, och efter läsning.
7. Läs faktatexten från Högläsningsbok, sidan 87.
8. Arbeta med sidan 81 från Arbetsbok: Gör uppgifterna tillsammans, eller
förbered genom digital introduktion i Lärarwebben och låt eleverna arbeta
på egen hand.

Tips för fortsatt arbete
• Läs i Lärarhandledning tips på ni kan arbeta vidare på temat om tänder.
• Läs i Lärarhandledning tips på fler böcker att läsa högt ur för eleverna.
• T
 ips kring högläsning och lite mer fakta om Högläsningens dag hittar
du bl.a. här: http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/
2018/01/26/finns-det-en-hoglasningens-dag/
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Livet i Bokstavslandet Lärarwebb Förskoleklass med lärarhandledning, digitala
introduktioner, bilder till Högläsningsbok och visningssidor från Arbetsbok. Det är
lärarens stöd och verktyg, som används tillsammans med eleverna vid gemensamma genomgångar.
Läs mer om alla komponenter i Livet i Bokstavslandet på www.liber.se.
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Kapitel 11

vem tappar den hundrade
tanden?

D

et är måndag morgon och Folke och ingrid berättar att de har tappat var sin mjölktand
under helgen. det blev tand nummer 98 och
99. nästa tappade tand blir nummer 100!

Coco och olivia har var sin lös tand. Men på sistone har de
inte pratat särskilt mycket med varandra om det.
nu sitter de och ritar var sin prinsessa på korparna. olivias
prinsessa har först en jämn rad med tänder. Men sedan börjar olivia rita över en del tänder så att prinsessan får fler och
fler gluggar. Coco gör likadant med sin prinsessa.
– Fin prinsessa du ritar, säger Coco.
– din är också fin, säger olivia.
– Många gluggar, säger Coco.
– tack! Men det blir säkert du eller Harry som vinner
tandtävlingen. Min tand är inte alls särskilt lös, säger olivia.
– Får jag se? frågar Coco.
– Mmm, säger olivia.
sedan öppnar och stänger hon munnen blixtsnabbt. Coco
har inte en chans att se hennes tand.
– och din tand då? frågar olivia.
– Mmm, säger Coco.
Coco öppnar och stänger sin mun lika snabbt som olivia.
– nej, det är säkert du som vinner, säger Coco och ler mot
olivia.
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Kapitel 11

Coco känner på sin tand med tungan. den är verkligen
väldigt lös. Men det behöver ju inte olivia få veta.
dimitri sitter bredvid. Han har hört vad Coco och olivia
pratar om. dimitri slår en rytm med handen mot bordet. då
vet man att det är rapp på gång.
Coco och Ollo de tävlar om tänder
De tuggar på, ingen vet vad som händer
De är kompisar nu, det är underbart
Men en tand kan åka ut med jättefart
Quintus skrattar när han hör dimitri rappa ordet fart. Quintus kommer från Uganda, och håller fortfarande på att lära
sig svenska. Men engelska är han duktig på. och på engelska
är fart detsamma som fis.

Coco sitter i soffan hemma på Övägen och funderar och
vickar. nu måste Coco få den lösa tanden att lossna på riktigt. Men Coco kan inte vicka hårdare än vad hon redan gör.
då gör det för ont, och det blir för läskigt. det måste finnas
ett sätt, tänker hon.
Plötsligt får Coco en idé. Coco gräver i mammas syskrin och
hittar en svart sytråd som ser riktigt stark ut. Hon klipper av
en lång bit tråd. Framför en spegel binder hon fast tråden
runt den lösa tanden. Coco binder fast den andra änden av
tråden runt toalettdörrens handtag. sedan stänger hon dörren
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Kapitel 11

och sätter sig på toalettsitsen. Både dani och mamma är
hemma. Coco har lämnat toalettens dörr olåst.
Hennes plan är att sitta och vänta tills någon av dem ska på
toaletten. när de öppnar dörren åker tanden ut. ”Perfekt. Jag
hinner inte bli rädd. det kommer att göra lite ont, men det
går snabbt. sedan har jag vunnit”, tänker Coco. så fort Coco
satt sig på toastolen med sytråden runt tanden blir hon jättenervös.
det är alldeles tyst utanför. tänk om både dani och mamma
gått ut ur huset? Fast då skulle de väl ha sagt något till Coco?
Plötsligt hörs bestämda steg utanför badrumsdörren. dörrhandtaget trycks ner. Coco får panik.
– neeeJ! stopp! det är upptaget! skriker hon.
Handtaget åker upp igen. danis röst hörs från utsidan.
– okej, bajsa på du! säger dani och skrattar.
Coco känner att hjärtat bultar som om det försökte spränga
sig rakt igenom revbenen. Hon går snabbt fram till dörrhandtaget och tar bort tråden. Hon drar ett djupt andetag.
Äntligen börjar pulsen lugna sig. ”det där var för läskigt. Jag
måste hitta på något annat sätt”, tänker Coco.
Hon går ut i hallen. där är det mörkt. Hon försöker pilla
bort tråden från tanden, men den sitter hårt fast. Plötsligt
snubblar hon på något som ligger på golvet. Coco faller mot
skohyllan! Hon slänger upp armarna för att skydda ansiktet.
aj, Coco hamnar med munnen rakt på högerhandens pekfingerknoge. Coco ser blod på sin hand! Hon reser sig upp.
det var danis ryggsäck hon snubblade på. Han lägger den
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Kapitel 11

alltid på fel ställen. Coco tycker synd om sig själv och snyftar
lite.
Hon känner med tungan i munnen. Men vänta nu … det
är något som inte stämmer. Hon tittar på sytråden som hon
fortfarande har i handen.
– Yes! skriker Coco.
tanden hänger i tråden! Mamma kommer ut i hallen.
Hon har hört dunsen när Coco föll.
– vad har hänt? frågar mamma.
– Jag vann! Jag har tappat tand nummer hundra! säger
Coco och håller upp den lilla blodiga mjölktanden.
dani kommer ut till hallen för att kolla vad som händer.
Coco går fram och kramar honom.
– tack för att du är en så slarvig bror! Älskar dig! säger
Coco.

nästa dag har Coco med sig tanden till korparna i en liten
vacker indisk ask i ryggsäcken. Hon tänker inte berätta för
någon om tanden förrän på morgonsamlingen. olivia är sen
den här dagen. det är tur, för det hade varit svårt att låta bli
att berätta för sin bästa kompis.
alla sitter redan i samlingsringen när olivia kommer in tillsammans med sin mamma.
– Förlåt att vi är lite sena! olivia råkade bita lite hårt i sin
macka i morse. Hennes tand lossnade och hon började blöda
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Kapitel 11

jättemycket. vi var tvungna att ta hand om det, säger olivias
mamma.
Coco känner hur hjärtat slår snabbare. ”Åh, jag skulle ha
sagt det direkt! vad dumt av mig!” tänker Coco.
allas blickar riktas mot olivia. olivia har tanden i en liten
plastpåse.
– tandfest! tandfest! tandfest! börjar Bastian.
alla andra hänger på:
– tandfest! tandfest! tandfest!
Coco får ropa riktigt högt för att höras.
– Jag har också tappat en tand! ropar Coco och visar fram
sin indiska ask.
– oj, två tänder! Wow! säger isabella och skrattar. Får vi
titta på dem?
isabella går och hämtar ett papper som olivia och Coco
får lägga sina mjölktänder på.
– nu får du berätta hur det gick till när din tand åkte ut,
säger isabella.
det blir mycket skratt när Coco berättar om hur hon satt
och väntade på toalettstolen med tråden runt tanden.
– Men vilken av dem ska räknas som tand hundra? frågar
Harry.
alla tittar på isabella.
– Jag tycker att vi räknar båda tänderna tillsammans som
tand nummer etthundra. eller vad säger ni, Coco och olivia?
frågar isabella.
Coco och olivia tittar snabbt på varandra. ”det var jag
som vann tandtävlingen. Jag tappade ju min tand redan i
går”, tänker Coco snabbt. Men så säger hon:
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Kapitel 11

– Ja, så gör vi!
– Jättebra! säger olivia.
de kramas och visar sina nya gluggar för varandra.
”det är mycket viktigare att ha en fin bästis än att vinna en
tandtävling”, tänker Coco.
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Kapitel 11

Tänder

Barn brukar få sina första mjölktänder när de är mellan 6 och
8 månader gamla. tänderna längst fram kommer först. en
3-åring brukar ha fått alla sina 20 mjölktänder.
när barn är mellan 5 och 7 år brukar mjölktänderna börja
lossna. Mjölktänderna lossnar oftast i ungefär samma ordning som de en gång kom upp.
de nya tänderna trycker bort mjölktänderna. till slut hänger
mjölktänderna bara fast i tandköttet. den första vuxna tanden brukar vara en framtand i underkäken. de första kindtänderna är svåra att hålla rena, så man måste jobba lite extra
med tandborsten på dem.
när man blivit 11 eller 12 år har man oftast fått de första 28
vuxentänderna. efter 18 års ålder brukar vi få fyra tänder till
allra längst bak i munnen. de kallas för visdomständerna.
visdomständerna var bra för våra förfäder stenåldersmänniskorna. de fick så mycket grus och skräp i maten att tänderna slets ner. då var det praktiskt att det dök upp nya fina
visdomständer att fortsätta tugga med.
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LÄSFÖRSTÅELSE
efter s. 81–86 i Högläsningsboken

Hur tappar Coco sin tand?
Måla.

Vad gör barnen på tandfesten, tror du?
Rita. Skriv om du vill.

ViViarbetar
arbetarmed
medord
läsförståelse.
i meningar.

56
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TÄNDER
efter s. 87 i Högläsningsboken

| Titta på tänderna. Vilken mun passar till vem?
Dra streck.

| Vad behöver du för att hålla dina tänder rena?
Ringa in.

Hur många tänder har du nu?
Rita. Skriv om du vill.

81

Vi arbetar med läsförståelse.
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Syfte: Eleverna ska få
• lyssna och samtala kring olika typer av texter
• utveckla sin läsförståelse
• utöka sitt ordförråd
Centralt innehåll ur Lgr 11
Språk och kommunikation
• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra
egna tankar, åsikter och argument om olika
områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
• Samtala om innehåll och budskap i olika typer
av texter.
• Berättande texter, sakprosatexter och texter
som kombinerar ord, bild och ljud.
Natur, teknik och samhälle
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller

Kap. 11 – Vem tappade den
hundrade tanden?
FÖRE LÄSNING
DETEKTIVEN – REDER UT
Samtala om ord och begrepp som kan vara svåra.
Försök tillsammans reda ut vad orden betyder.
Sätt in orden i olika meningar. Förslag på ord och
begrepp att reda ut: mjölktand, gluggar, rytm,
rapp (klassiskt, pop, rock), grunnar, syskrin, pulsen, knoge

SPÅGUMMAN – FÖRUTSPÅR
Läs rubriken och titta på samtalsbilden (finns i
Lärarwebben). Fundera gemensamt på vad ni tror
att kapitlet kommer att handla om.

UNDER LÄSNING
Låt eleverna titta på samtalsbilderna (finns i Lärarwebben) under högläsningen. Stanna upp vid
lämpligt tillfälle och ställ frågor. Du kan också
stanna upp i texten och fundera högt för att sedan samtala med eleverna. Förslag på frågor:
Sidan 81 –Varför tror ni att Olivia och Coco
stänger munnen så snabbt? (Vill de inte visa sina
tänder för varandra? Vad är det de inte vill avslöja tror ni?)
Sidan 83-84 – Här kan du som lärare tänka högt
och göra en textkoppling (till andra texter med

76

liknande historier, t.ex. Olle i Barnen i Bullerbyn)
eller att du frågar eleverna om de har hört en berättelse eller sett någon film/program som liknar
denna händelse.

EFTER LÄSNING
REPORTERN – STÄLLER FRÅGOR
Ställ frågor efter läsningen, både svar som finns
i texten och svar som eleverna behöver dra egna
slutsatser kring. Förslag på frågor att diskutera
eller arbeta vidare med:
• ”Det är mycket viktigare att ha en fin bästis än
att vinna en tandtävling”, tänker Coco. Håller
ni med om det? Tror ni att Olivia tänker lika?
• Quintus skrattar när han hör Dimitri rappa
ordet fart. Vet ni andra ord som betyder olika
saker på olika språk? (Kofta är en maträtt i
Indien, men ett klädesplagg i Sverige.)

COWBOYEN – SAMMANFATTAR
Samtala tillsammans om vad kapitlet handlade
om. Vilka personer var med? Vilken plats utspelades det på? Vad hände/fanns det något problem?
Hur slutade det/fanns det någon lösning på problemet?

Faktatext – Tänder
FÖRE LÄSNINGEN
SPÅGUMMAN – FÖRUTSPÅR
Läs rubriken. Fundera på vad ni tror att faktatexten kommer att handla om. Berätta vad du tror,
t.ex. ”Jag tror att det kommer handla om olika
djur och deras tänder.”. Låt sedan eleverna få
berätta.
Vad kan eleverna redan om ämnet? Börja med
att berätta något som du vet, t.ex. ”Jag vet att
man måste borsta sina tänder varje morgon och
kväll.” . Låt sedan eleverna fortsätta berätta vad
de vet.

REPORTERN – STÄLLER FRÅGOR
Vad kan man lära sig genom att läsa den här
texten? Formulera frågor som ni vill ha svar på.
Förslag på frågor:
• Hur många tänder har en hund?
• Hur stora är krokodilens tänder?
• Varför tappar man tänder när man är ungefär
5-6 år?
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Rita upp en VÖL-tabell. Under V skriver ni allt
som ni redan vet, under Ö skriver ni allt eleverna
önskar veta och lära. Efter läsning återkommer ni
till tabellen och fyller under L vad ni har lärt er.

DETEKTIVEN – REDER UT
OKLARHETER
Samtala om ord och begrepp. Skriv upp på tavlan
och red ut vad de betyder. Sätt in orden i olika
meningar eller sammanhang, eller rita en förklaring. Förslag på ord att reda ut: mjölktänder,
tandkött, framtand, underkäke, kindtänder, vuxentänder, visdomständer, förfäder, stenåldersmänniskor

UNDER LÄSNINGEN
Stanna upp någon gång vid lämpligt tillfälle, fundera högt och ställ frågor. Förslag på frågor:
• Är det alltid så att tänderna längst fram kommer först?

På s. 81 i Arbetsboken finns det läsförståelseuppgifter till faktatexten Tänder. Gör uppgifterna
tillsammans, eller förbered genom digital intro i
Lärarwebben och låt eleverna därefter arbeta på
egen hand.

Arbeta med Arbetsboken
S 52
Spåra bokstäverna med flera färger .
Använd färgpennor och låt eleverna spåra
bokstaven med olika färger. De ska spåra bokstäverna så många gånger att det ser ut som en
regnbågsbokstav.

• Hur kan man veta att stenåldersmänniskorna
fick grus och skräp i maten?

S 52
Skriv K .

EFTER LÄSNINGEN
COWBOYEN – SAMMANFATTAR

I rutan bredvid ska eleverna skriva bokstaven
med blyertspenna. Uppgiften kan individualiseras
genom att bestämma att eleven ska skriva både
versaler och gemener eller så många bokstäver
som eleven har förmåga till.

Vad handlade texten om? Sammanfatta texten
med bara några ord, s.k. nyckelord. Visa först
eleverna genom att själv föreslå några ord t.ex.
mjölktänder, vuxentänder. Sätt samman orden till
en hel mening, t.ex. ”Först får man mjölktänder
när man är liten, sedan får man nya vuxentänder
när man är ungefär sex år.”. Låt också eleverna
föreslå nyckelord för att sammanfatta.
Utvärdera läsningen. Fick vi veta det som vi önskade under Ö i VÖL-tabellen? Fick vi lära oss
andra, nya saker? Fyll i under L i tabellen.

TA REDA PÅ MER

kopiering förbjuden

Läsförståelseuppgifter i
Arbetsboken

Har eleverna fått nya frågor? Hur kan vi ta reda
på mer? Sök mer fakta och kunskap, genom att
t.ex. söka i böcker eller på säkra sidor på Internet. Förslag på områden att jobba vidare med:
• Tänder hos olika djur: Jämför hur tänderna
ser ut på ett rovdjur, t.ex. en tiger och t.ex. på
en ko. Vilket djur har allra flest tänder? Vilket
djur har störst tänder? Finns det djur som inte
har tänder?
• Tandvård: Hur ska man hålla sina tänder
rena?

S 52
Måla alla rutor med K svarta . Måla alla rutor med k grå . Vad blev det?
Här tränar eleverna att känna igen bokstaven K,
både versaler och gemener. De får även träna finmotoriken.

S 53
Hur många ljud hör du? Skriv ett streck för
varje ljud .
Syftet med övningen är att eleverna på egen hand
ska försöka lyssna till hur många ljud varje ord
har. Gå gärna igenom vad bilderna föreställer.
Stötta elever som behöver mer hjälp genom att
sakta ljuda orden på bilderna. Ni kan även tillsammans lägga ut klossar för varje ljud för att
det ska bli ännu tydligare.
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S 54
Spåra bokstäverna med flera färger .
Använd färgpennor och låt eleverna spåra
bokstaven med olika färger. De ska spåra bokstäverna så många gånger att det ser ut som en
regnbågsbokstav.

S 54
Skriv Q
I rutan bredvid ska eleverna skriva bokstaven
med blyertspenna. Uppgiften kan individualiseras
genom att bestämma att eleven ska skriva både
versaler och gemener eller så många bokstäver
som eleven har förmåga till.

S 54
Vilka namn har bokstaven Q? Dra streck .
Här tränar eleverna att känna igen bokstaven Q,
både versaler och gemener.

S 55
Hur många ljud hör du? Skriv ett streck för
varje ljud .
Syftet med övningen är att eleverna på egen hand
ska försöka lyssna till hur många ljud varje ord
har. Gå gärna igenom vad bilderna föreställer.
Stötta elever som behöver mer hjälp genom att
sakta ljuda orden på bilderna. Ni kan även tillsammans lägga ut klossar för varje ljud för att
det ska bli ännu tydligare.

S 56
Hur tappar Coco sin tand? Måla .

S 56
Vad gör barnen på tandfesten, tror du? Rita .
Skriv om du vill .
Syftet är att eleverna ska träna på att stanna upp
i läsningen och fundera på vad som kan hända
härnäst. Vilka ledtrådar finns? Här finns inget
rätt eller fel, utan det är viktigt att alla får utrymme att fundera på egen hand.

Kopieringsunderlag
Bokstavskort
Min läsebok kapitel 11

Litteraturtips
Faktaböcker:
Arnes stora, läskiga tänder, Jarvis, Lind co 2018
Faktabok med versaler för kloka små. Kroppen,
M Andersson, Förlaget Rebus 2014
Förvillande synvillor, M Helleday Ekwurtzel,
Förlaget Rebus 2013
Leo och de lösa tänderna, C Lindström, K Lind,
B Wahlströms 2017
Lätta fakta om kroppen, S Turnbull, Berghs 2011
Nyfiken på kroppen, S Ledu, Bonnier Carlsen
2013
Otroligt men sant om kroppen, E Dods, Hippo
Bokförlag 2015
Sinnenas spektakel, Ensemble Yria, (musikbok
m CD) Gehrmans Musikförlag 2012
Smarta små upptäcker kroppen, Rabén &
Sjögren 2014
Tänder, B-E Engholm, Natur & Kultur
Allmänlitteratur 2018
Vad händer (och fötter) i kroppen, A Severin,
Vombat Förlag 2010

kopiering förbjuden

Eleverna ska efter högläsningen försöka minnas hur det gick till när Coco tappade sin tand.
Samtala om vad bilderna föreställer och vad som
händer. Läs gärna stycket ur högläsningsboken
ännu en gång för att repetera. Eleverna ska sedan
färglägga den bild som är rätt.
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