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Vad är stjärnsvenska?

Vad är Stjärnsvenska – läs i nivåer?
Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material med böcker på 
11 svårighetsnivåer med långsam stegring. De 11 nivåerna omfattar 
ett stort antal böcker för elever från förskoleklass till och med åk 5, 
från böcker utan text eller med enstaka ord på nivå 1 till 32-sidiga 
kapitelböcker på nivå 11.
De viktigaste syftena med att ha böcker på olika nivåer är:
– att varje barn ska ha möjlighet att utveckla sitt läsande utifrån 
sina egna förutsättningar.
– att barnen alltid kan känna tillfredsställelse i sin läsning och 
därmed få ökat självförtroende.
– att både lärare och elever lätt kan hitta texter som är lagom svåra.

I den nya läroplanen – Lgr 11 – står det bl.a. om att eleverna ska 
kunna tillämpa olika lässtrategier. Det handlar alltså om att 
eleverna ska bli medvetna om att läsa olika texter på olika sätt. 
Det blir de genom att läsa Stjärnsvenska. Här finns skönlitteratur 
av olika slag: vardagsberättelser, klassiska sagor, deckare, sport-
berättelser, gåtor, tecknade serier, historiska berättelser, roliga 
historier samt ett stort utbud av faktaböcker.

Stjärnsvenska – Läs i nivåer – Upplevelse består av  
 Paket 1 (11 boxar med titlar på nivå 1–11, utkom 2001) 
 Paket 2 (10 boxar med titlar på nivå 2–11, utkom 2005) 
 Paket 3 (7 boxar med titlar på nivå 2–8, utkom 2011)

Till detta finns Lärarhandledningar och Diagnosmaterial. 
Dessutom ingår Fakta och Skriv i Stjärnsvenska.  
Se ”Komponenter” s. 7.

Oavsett hur du arbetar med läsinlärning och läsning passar
Stjärnsvenska – Läs i nivåer.

Läsinlärning – lästräning: 
Kombinera bokstavsarbete/ljudanalys med läsning i boxarnas 
böcker och arbete med övriga komponenter. 

Elevernas egna fria läsning: 
Arbeta med läsboxar i helklass. Kombinera gruppdiskussioner med 
stöd av böcker ur boxarna för att ge alla elever möjlighet till god 
språkutveckling.

Specialundervisning: 
Arbeta med en elev eller en grupp elever med en nivå i taget 
kombinerat med diagnosmaterialet.

Svenska som andraspråk: 
Arbeta med eleverna enskilt eller i läsgrupper. Samtal om böckernas 
innehåll och bilder utökar barnens ordförråd och främjar deras 
språkutveckling.
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Vad är stjärnsvenska?

Bakgrund 
Stjärnsvenska – Läs i nivåer har hämtat inspiration från skolan 
i Nya Zeeland där man under lång tid har arbetat målinriktat 
med barns hela språk. Genom att eleverna läser texter i en noga 
utarbetad progression och tillsammans med läraren bearbetar 
innehållet språkligt, i bild och i drama får de en allsidig 
språkutveckling. Texterna i böckerna på de olika nivåerna ska 
varken vara för svåra eller för lätta för läsaren – då sker ingen 
utveckling.
 Metoden ”helhetsläsning heter på engelska ”Whole language 
learning” och används bl.a. i Nya Zeeland. Här använder man små 
textböcker med olika innehåll och avslutade berättelser. 
I Stjärnsvenska har vi kombinerat våra traditioner om läsning 
och skrivning med idéerna om lagom progression i läsandet och 
skrivandet genom noga genomarbetade kriterier. Dessa kriterier har 
utarbetats med stöd av läsforskares och många lärares erfarenheter. 
Betoningen ligger på: 
– ämnesval (intressanta för eleverna) 
– läsupplevelse via både text och bild (spänning, humor o.s.v.) 
– språkliga aspekter 
– en tydligt angiven progression när det gäller antal sidor, rader och 
radlängd 
– illustrationerna. Många skickliga illustratörer bidrar till att göra 
böckernas innehåll extra läsvärt. Det är särskilt viktigt på de lägre 
nivåerna där eleverna behöver både förförståelse och lässtöd via 
bilden.
 De viktigaste kännetecknen för varje nivå anges på baksidan på 
respektive bok. De presenteras här i lärarhandledningen på s. 5.

Hur fungerar Stjärnsvenska?
Med Stjärnsvenskas böcker på olika nivåer kompletterade med 
övriga komponenter (se s. 7) kan eleverna lära sig läsa i egen takt 
på ett lugnt och säkert sätt. De får därmed en stabil läsgrund. I de 
elva nivåerna finns böcker för alla oavsett hur långt de hunnit i sin 
läsutveckling, från läsinlärning till flytande läsning.

Exempel: En svag läsare i åk 4 kan välja en bok på nivå 2, 
medan en duktig läsare i åk 1 eller 2 kan välja en bok på nivå 
4 eller 5. Enligt vår mening kan läsutveckling bli framgångsrik 
framför allt under förutsättning att läsaren får rikliga tillfällen att 
diskutera sina lästa erfarenheter och språkliga svårigheter med 
kamrater och vuxna. Tala, lyssna, läsa och skriva hänger ihop och 
är förutsättningar för att läsaren utvecklar god kommunikativ 
förmåga, en idag nödvändig kunskap. Därför föreslår vi 
genomgående att eleverna inte bara läser en bok för att kunna 
pricka av den på ett schema, utan att de får chans att bearbeta den 
på olika konstruktiva sätt.
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Vad är stjärnsvenska?

Uppföljning enligt Lgr 11
Läsforskningen idag visar att svenska elevers kunskaper i läsför-
ståelse har blivit sämre. Det handlar ju inte bara om att avkoda 
texten, eleverna måste också förstå vad de läser. I Stjärnsvenska 
ligger en stor del av uppföljningen på just läsförståelse. 

I de nya kursplanerna förespråkar Skolverket begreppen Fakta, 
Förståelse och Analys. Längst bak i stjärnsvenska-böckerna finns en 
ruta med frågor. I Paket 3 är de anpassade efter Lgr 11 och indelade i 
Fakta, Förståelse och Analys. För att även böckerna i Paket 1 och  
Paket 2 ska träna läsförståelse på detta sätt, finns kompletterande 
frågor i den här Lärarhandledningen ( se Tips och idéer till böckerna, 
s 14 –82)

Diagnostisering
För att du enkelt och snabbt ska få en uppfattning om hur varje 
elev utvecklar sitt läsande vad gäller både innehåll och lästeknik 
finns en bok i varje box som kan användas som diagnos. Detta står 
angivet på omslagets insida i respektive bok i Paket 1 och Paket 2. I 
övrigt är den inte annorlunda. Se vidare om diagnoserna på s. 83 

Komponenter

Skriv i nivåer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs i nivåer – Upplevelse

PAKET 1
nivå 1–11

PAKET 2
nivå 2–11

PAKET 3
nivå 2–8

Lärarhandledning
nivå 1–5

Lärarhandledning
nivå 6 –11

Läs i nivåer – Fakta

PAKET
nivå 2–8

Skriv S

1 2 3 4 5 6

Läs i nivåer – Sagor

PAKET
nivå 2–8
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Praktiskt arbete

Praktiskt arbete

Allmänna tips för enskild läsning av boxarnas böcker:
Börja alltid läsningen med att titta på framsidan och baksidan.
• Omslagsbilden: Vad tror eleven att boken handlar om? 
• Vissa böcker vinner på att läsas högt i gruppen. Läs då och då   
 en bok tillsammans, se avsnittet om uppföljning här nedan.
• När eleverna har lässtund är det bra om du som lärare också   
 läser en bok. Berätta då och då om din bok också.
• Diskutera ofta innehållet i böcker som barnen tycker är    
 intressanta.
• Se till att barnen alltid har följande frågor i huvudet när de   
 läser en bok:
 1. Vad tyckte jag var bra? 
 2. Vad tyckte jag inte var bra? 
 3. Vad fick boken mig att tänka på? 
 4. Var det något jag inte förstod?

Gruppläsning – Lärarledd läsning
För att ge lärare och elever tillfälle till gemensamma 
språkstunder med lärarledd läsning ger vi här tips om hur man 
kan utveckla denna arbetsform (på engelska Guided reading).

Läraren bör leda de gemensamma språkstunderna och se till att 
alla elever får komma till tals och få tid att uttrycka sig. Det är 
också en träning i att lyssna för de övriga. De elever som är vana 
att uttrycka sig kan inspirera de av eleverna som har svårare att 
formulera sig.

Medan en grupp sysslar med skrivarbete (t.ex. bokstäver, enkla 
berättelser, läggspel m.m.) och en annan grupp läser boxböcker 
enligt sitt individuella lässchema, kan läraren samla en grupp i 
max. 15 min. kring en gruppbok som läraren väljer. Det är praktiskt 
att ha tillgång till så många exemplar av gruppboken att varje elev 
har en egen.

Både innehåll och språk bör bearbetas vid flera olika tillfällen 
och ur olika aspekter. Bearbetningen kan även följas upp skriftligt. 
Det är också ett bra tillfälle att träna högläsning – eleverna ”kan” 
innehållet så bra att de vågar läsa högt. Eleverna kan med fördel 
sedan läsa boken hemma för någon. Den bör självklart också ingå i 
elevernas egen läsning.

Exempel på bearbetning av innehållet

Börja med omslaget:
– Vem eller vilka finns med? Vad gör de? Hur gamla kan de vara? 
– Vad har de gjort strax innan? 
– Vad tror du kommer att hända i boken? (Återvänd till denna   
 fråga när boken är läst och se vad eleverna trodde.)
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Praktiskt arbete

Gå vidare till innehållet:
• Beskriv huvudpersonerna (vad de heter, hur de ser ut, hurdana   
 de är till sättet, vad de gör och varför, hur det går för dem   
 o.s.v.) 
• Vilka övriga finns med i boken? Vilken roll har de? 
• Vad händer i boken? Berätta händelserna i rätt ordning. 
• Följ berättelsen bara genom bilderna. Hur mycket förstår/  
 missar man? 
• Gör tvärtom: Håll för bilderna och läs bara texten. Vad förstår/  
 missar man då? 
• Hur börjar boken? Kunde den ha börjat annorlunda? 
• Hur slutar berättelsen? Är det ett bra slut? 
• Hitta på ett annat slut. 
• Var finns det repliker? Läs replikerna med olika betoning (låt   
 t.ex. arg, glad, ledsen, blyg, kaxig). 
• Vad tror du att författaren vill säga med boken? Vad kan man   
 lära sig?

Exempel på bearbetning av språket
Listan med tips på den språkliga bearbetningen kan göras lång. 
Vad man tar upp vid olika tillfällen bestäms ju av elevgruppens 
förutsättningar. Läraren bör se till att alla får något att ”bita i” så 
att alla känner sig stimulerade av diskussionen.
– Jämför orden med varandra: vilket är längst, kortast? 
– Börjar/slutar några ord på samma bokstav? 
– Vilka bokstäver känner eleverna igen? 
– Finns alla bokstäver i alfabetet med? 
– Läs orden i stavelser – klappa och lyssna till ordens rytm. 
– Skriv orden på lappar – jämför med orden i boken. Täck över   
 orden i boken och lägg lapparna på rätt plats. 
– Berätta lite mer kring varje ord – gör meningar till bilderna   
 med hjälp av orden. 
– Använd substantiven och ange dem i ental, flertal, sätt    
 bestämd och obestämd artikel och olika pronomen (min, vår,   
 den, det o.s.v.) framför. 
– Vilka ord beskriver något (adjektiv) och vad beskriver de? 
– Gör frågor till påståenden och vice versa. Se hur ordföljden   
 ändras. 
– Formulera om några av meningarna så att de blir kortare eller   
 längre. 
– Byt ut t.ex. ett substantiv till en synonym eller motsats. 
 Hur förändrar det innehållet? 
– Leta efter särskilda uttryck som har en specifik betydelse (t.ex.   
 hälsa på) beroende på hur de sägs. Även andra uttryck, som   
 kan vara svåra att förstå innebörden av, bör uppmärksammas.

Använd bilderna som inspiration till:
– beskrivningar, muntligt och skriftligt berättande 
– begrepp: vad finns till höger, vänster, uppe, nere, bredvid,   
 under, ovanför, nedanför, första andra o.s.v. 
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Praktiskt arbete

– Vad är det som händer i bilderna? Finns det ord som berättar   
 vad som händer? Hur kan man känna igen dem? 
– Eget bildskapande. Ta upp de olika konstnärernas sätt att   
 teckna och måla.

Fler exempel på läsaktiviteter
Här följer några exempel på uppgifter som fungerar bra helklass. 
 Tyst läsning/egen läsning – Hela klassen läser samtidigt eller 
eleven väljer att läsa som eget arbete.
 Parläsning – Elever som läser i samma box kan sitta tillsammans 
och läsa högt för varandra ur en bok de valt gemensamt ur boxen.
 Boktips – Redan i år 1 kan man samla eleverna och låta några 
elever i taget ha som uppgift att berätta om någon bok de läst och 
tycker om.
 Läsläxor – Läsboxarna är idealiska för att på ett lätt sätt kunna ge 
individuella läsläxor. 

Fortsatt läsning
När textmassan i böckerna ökar och eleverna inte längre läser så 
stort antal böcker kan man arbeta mer runt varje bok. Vi ger här 
några exempel:
 Recension – När en bok är färdigläst skriver eleven en kort 
recension där titel, författare, lite om handlingen och ett kort 
omdöme finns med. Därefter redovisar eleven för övriga klassen 
och recensionen sätts upp för att finnas som inspiration vid val av 
böcker.
 Bokuppgifter – med utgångspunkt från den lästa bokens text och 
bilder. Klistra in ett uppgiftspapper längst bak i en skrivbok där 
boklistorna klistras in. Sedan väljer eleven fritt bland uppgifterna, 
skriver och ritar i skrivboken och efter avslutad uppgift kryssar 
eleven för den färdiga uppgiften.
 Läsgrupper – När eleverna har eget arbete kan man samla en 
läsgrupp och arbeta med boken på olika sätt. Exempel på aktiviteter 
kan vara att alla elever får läsa en bit var, diskutera om innehåll och 
grammatik samt för- och efterarbete av gemensamma läxor.
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Tips och idéer

Tips och idéer till böckerna

Det här kapitlet innehållet tips och idéer till böckerna. Här följer 
dels frågorna som finns på omslagets insida av varje bok, dels nya 
läsförståelsefrågor på tre nivåer: Fakta, Förståelse och Analys. Här 
finns också mer omfattande övningar: Gemensam uppföljning. 
Dessa uppgifter vinner på att göras i grupp. Även om eleverna läser 
böckerna var för sig och i egen takt finns det starka skäl att då och 
då samla eleverna till diskussion om innehåll och språk.

Allmänt om nivå 1
I nivå 1 är det inte i första hand tänkt att barnen ska läsa de ord 
som förekommer utan mer se dem som en bild, som bilmärken, 
post o.s.v., men det hindrar förstås inte den som kan bokstäverna 
att ”läsa” vad det står. Vi har valt ett av orden som förekommer i 
bilden. Det är utmärkt om man i gruppen arbetar både muntligt och 
skriftligt (t.ex. med ordskyltar) med många av detaljerna i bilden. 
Använd då gärna både versaler (stora bokstäver) och gemener (små 
bokstäver) så att eleverna så fort som möjligt lär sig de gemena 
bokstäverna. Det är ju de som sedan förekommer i all text. Det 
är också de som bör användas så fort eleverna läser eller skriver 
meningar.
 Naturligtvis bör också läraren så ofta som möjligt ta vara på 
bokstäver som eleverna känner igen och arbeta med dem vid 
upprepade tillfällen. På så sätt lär sig de barn som inte tidigare 
sysslat med bokstäver och läsning att bli mer observanta. För att 
alla ska kunna se vad en bok heter har vi valt att ha titlarna i nivå 1 
med versaler.

Vi har medvetet valt att inte ha mer text i dessa första böcker 
som en ickeläsare tar i sin hand. Vi vill ge alla barn chansen att 
klara av att ”läsa” en bok utan att tappa sugen. Barn i den här 
åldern är experter på att läsa ut hur mycket som helst ur bra bilder. 
Det är nog främst vi vuxna som sätter gränserna. Låt eleverna 
frossa! I de flesta av böckerna finns ett ord per sida. Det finns dels 
med versaler, dels med gemener för att eleverna ska kunna dra 
paralleller mellan bokstäverna. 

Nivå 1 – före läsning
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Nivå 1, Paket/Box 1   

Nivå 1, Paket/Box 1

Bullboken 
Fakta
Vad bakade flickan? 
Vad använde flickan när hon bakade? (ny)

Förståelse
Vad är bra att ha när man bakar? 
Hur lång tid tror du att bullbaket tog?
Vem tror du det är som bakar tillsammans med flickan? (ny)

Analys
Om det är möjligt: Plocka fram de mått som finns i boken och se 
hur mycket de rymmer. 
Varför är det bra att ha en vuxen med när man bakar? (ny)
Blunda och låtsas att du är i flickans kök. Hur tror du att det doftar? 
Är det varmt eller kallt? (ny)

Gemensam uppföljning
• Använd receptet och gör gemensamt ett bullbak med hjälp av 

boken. Att arbeta enligt en instruktion och läsa av bild och text 
är både roligt och lärorikt.

• Måttorden är svåra, i synnerhet förkortningarna. Visa hur man 
skriver och uttalar gram (g), deciliter (dl), paket (pkt), kryddmått 
(krm), tesked (tsk). Grader finns ibland med som en förkortning.

• Vad har jäst för funktion? Det är intressant att göra ett bak utan 
jäst också och sedan jämföra.

Fest!
Fakta 
Vad hade barnen i boken för att det skulle bli fest?

Förståelse
Hur tror du att barnen på bilden på sidan 7 känner sig? (ny)

Analys
Tycker du att det var någonting som fattades på festen? 
Vet du vad popcorn är gjorda av? 
Vet du vad chips är gjorda av? 
Hitta på namn på barnen i boken och fantisera vidare vilka  
de är. (ny)
Varför tror du att det var fest? (ny)
Vad finns det för olika anledningar till att ha fest? (ny)

Språkträning
Kan du några andra ord som också betyder fest?

Gemensam uppföljning
• Vid vilka tillfällen kan man ha en fest? Diskutera!

• Ordna en fest: Bestäm i ett klassråd vad som ska vara med på 

Recept 8 bullar 
25 g margarin 
1 dl mjölk 
1/4 pkt jäst 
1/2 krm salt 
3 dl vetemjöl 
1/4 uppvispat ägg till 
pensling

Fyllning
2 tsk margarin
1 tsk strösocker
1/2 tsk kanel

Grädda i 6–8 minuter, 
250 grader.
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Nivå 1 Paket/Box 1 

festen. Skriv en lista och pricka av undan för undan. (Se även 
boken Lindas listor på nivå 4.)

• I boken finns några ord som eleverna känner väl igen men som 
har svår stavning (t.ex. chips, popcorn). Hitta på fler utländska 
ord som vi ofta använder. Samla en lista med sådana ord under en 
längre period. 
Vilka var det som ordnade festen? Vad hette de, hur kände de 
varandra, vad gjorde de när festen var slut o.s.v.?

Hundar som arbetar
Fakta 
Hur många olika slags hundar handlar boken om? (ny)
Hur ser de olika hundarna ut? Snälla? Elaka? Mjuka? Stora? (ny)

Förståelse
Varför heter boken ”Hundar som arbetar”? 
På vilka sätt arbetar de olika hundarna? (ny)

Analys
Kan du komma på fler djur som arbetar eller hjälper människan på 
något annat sätt? Hur hjälper de till? (ny) 
Berätta en liten historia till en av bilderna.

Språkträning
Första delen av varje ord säger vad för slags hund det är. Be barnet 
peka på de delarna.

Gemensam uppföljning
• Arbeta vidare med sammansatta ord. Här är ordet hund gemen-

samt medan första ledet varierar. Det säger vad för slags hund det 
är. Gör motsvarande med andra ord, t.ex. häst, bil. Skriv skyltar 
med ordens olika delar. Byt plats och se vad det blir för ord.

• Vilka är det som får hjälp av de olika hundarna? Berätta lite om 
var och en av dem.

• Hur får man hundar att utföra de saker vi ser i boken? Ta reda på 
lite om hur det går till. Om det är någon som har erfarenhet av 
hund kan man prata lite om hur man får hundar att uppföra  
sig väl.

Matchen
Fakta 
Berätta bild för bild vad som hände under fotbollsmatchen. 
Vem tror du mannen i svarta kläder på sidan 1 var?

Förståelse
Varför hade spelarna olika färger på sina kläder?

Analys
Vad tror du att lagen hette? 
Hur tror du att matchen slutade?
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Nivå 1 Paket/Box 1   

Har du varit på någon fotbollsmatch eller annan match någon gång? 
Hur låter publiken? Märker man vilka som hejar på vilket lag? (ny)

Gemensam uppföljning
• Den här berättelsen har ingen text. Bestäm i en gruppdiskussion 

vilka ord/meningar som kan passa till varje bild. Skriv på lappar 
eller remsor som eleverna kan använda när de ”läser” boken.

• Samla gemensamt fotbollsord (mål, plan, spelare, fotbollsskor 
o.s.v.). Rita upp en plan och sätt lappar med orden på rätt plats.

• Vad händer innan en match börjar? Vad gör spelare och publik 
efteråt? Samla ord.

• Vilka regler är viktiga när man spelar fotboll? Varför?

• Gör ett diagram över vilka sporter klassen ägnar sig åt.  
Diskutera resultatet. Skiljer sig pojkar och flickor åt? Varför?

Olyckan
Fakta 
Berätta bild för bild vad som hände i berättelsen. 
Säg ett ord som du tycker passar till varje bild.

Förståelse
Varför hade pojken ingen hjälm på sig? 
Vilka delar av kroppen skadade pojken?

Analys
Hur känns det att cykla omkull?
Hur tror du pojken känner sig när han cyklar iväg på sidan 8? (ny) 
Språkträning
Vad heter det som pojken låg på i ambulansen?

Gemensam uppföljning
• Den här berättelsen har ingen text. Bestäm i en gruppdiskus sion 

vilka ord/meningar som kan passa till varje bild. Skriv på lappar 
eller remsor som eleverna kan använda när de ”läser” boken.

• Diskutera varför man behöver en hjälm när man cyklar.

• Be eleverna rita och berätta hur det var när de lärde sig cykla – 
kanske i serieform.

• Kanske någon elev undrar över ordet cykel. Diskutera stavning 
och innebörd.

• Vad gjorde pojken innan han tog fram sin cykel? Varför skulle han 
ut och cykla? Hade han lov att cykla ensam? Hur gör eleverna i 
klassen?
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Nivå 1 Paket/Box 1 

Rymdresan
Fakta. 
Vart gick rymdresan?

Förståelse
Vilka var det som åkte ut i rymden? 
Vad åkte raketen förbi? 
Vad var fantasi och vad var verklighet i berättelsen?

Analys
Beskriv hur det ser ut på Pluto. Fantisera vidare om vad du skulle 
göra om du kom dit? Vad skulle hända? Vad skulle du vilja göra? 
(ny) 
Vad tror du att rymdfigurerna på Pluto kallades för? Hitta på namn!

Gemensam uppföljning
• Vilket ord skulle kunna passa på sista sidan? Be eleverna ge 

förslag.

• I boken finns några planeter och några stjärnbilder. Vilka mer 
känner eleverna till? Ta reda på namnen på alla planeterna i vårt 
solsystem. Skriv dem i den ordning de kommer från solen och 
utåt: Merkurius, Venus, Tellus = Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus (och Pluto)

• Diskutera ord som hör ihop med rymden: När kan man se 
himlakroppar bäst? Vad kallas det instrument man använder för 
att titta närmare på dem? Vad kallas de som åker ut i rymden? 
Vad gör att vi kan se TV från Australien? o.s.v.

• Rita och skriv en rymdsaga, gärna i serieform.

Vi
Fakta. 
Hur många personer handlar boken om? (ny)

Förståelse
Vilket hår, vilka armar etc. hör till vilken person i boken? 
Vad gör de olika personerna på sidan 4 och sidan 6?

Analys
Berätta lite om de olika figurerna i boken, t. ex: Vad heter de? Var 
bor de? Vad tycker de om att göra? Hur gamla är de? 
Beskriv några av dina kroppsdelar. Hur ser t. ex dina armar och 
händer ut?

Språkträning
Vad är motsatsen till ”vi”? (ny)

Gemensam uppföljning
• Varför heter boken ”Vi”? Diskutera olika boktitlar. Varför är det 

viktigt med en bra titel?

• Vilken sorts ord finns i den här boken? Var på kroppen finns alla 
delarna? Undersök den egna kroppen och jämför.
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Nivå 1 Paket/Box 1 

• Det finns många fler kroppsdelar. Ta reda på vad de kallas och 
känn efter var de finns! Vad använder vi de olika delarna till? 
(Jämför även Nosboken på nivå 2.)

• Rita gemensamt en figur (tips: lägg ett barn på ett spännpapper 
och rita konturer runt). Sätt ut lappar med kroppsdelarna skrivna 
med både versaler och gemener.

Vårt band
Fakta. 
Vilka instrument spelade barnen på i boken? Vad gjorde de som inte 
spelade något instrument?

Förståelse
Vad är en kör?(ny)

Analys
Vad skulle du vilja göra i ett band? 
Vilka låtar tror du att bandet spelade? 
Spelar du något instrument? Vilket?

Språkträning
Det finns både stora och små bokstäver i boken. Vilka bokstäver är 
lika?

Gemensam uppföljning
• Försök göra musik i gruppen utan riktiga musikinstrument. Vad 

kan eleverna hitta på att använda? Beskriv ljuden med ord (t.ex. 
knarrar, klingar).

• Skriv en egen visa i klassen med text och melodi. Uppträd för 
föräldrar/kamrater.

• Vilka av instrumenten är svåra att läsa/skriva? Många ord för 
musikinstrument är svåra att läsa och skriva beroende på att det 
är utländska ord eller förkortningar. Försök hitta fler till listan 
med svåra ord.

• Vilka tror du att det är som ingår i bandet? Vad heter de?  
Hur känner de varandra?



20

Nivå 2, Paket/Box 1

Emma vill rita
Fakta. 
Var någonstans letade Emma efter pennan? 
Var någonstans hittade Emma pennan?

Förståelse
Varför letade Emma efter sin penna? 
I vilka rum tror du att Emma letade efter sin penna? Varför tror du 
att hon letade i just de rummen? (ny)

Analys
Vad tror du att Emma gör när hon hittat sin penna? (ny) 
Vad hade Emma gjort om hon inte hittat pennan? (ny) 
Brukar du tappa bort saker ibland? Berätta om något! (ny)

Språkträning
Övning med lägesord: Lägg en penna på bordet, under stolen o.s.v.

Gemensam uppföljning
• Arbeta vidare med lägesorden, t.ex. till höger, till vänster, 

framför, bakom, i, bredvid, på, under, över, ovanpå, ovanför. 
Placera barn, föremål och skyltar med orden på olika ställen inne 
eller ute. (Bra övning för elever med svenska som andraspråk.)

• Samla ord för olika rum och olika möbler i hemmet. (Bra övning 
för elever med svenska som andra språk.) Skriv orden på skyltar. 
Klipp bilder ur tidningar eller rita möblerna och sätt ihop med 
skyltarna. Gör en liten utställning med rummen och möblerna.

• Ta reda på om eleverna tyckte att något ord/uttryck var svårt att 
förstå innebörden av. Skriv de orden i ordlistan.

Hos frisören
Fakta. 
Vilka olika färger hade pojken i håret?

Förståelse
Varför gick pojken till frisören?

Analys
Hur såg pojken ut när han var färdig hos frisören? 
Hur känns håret när det är ”stelt” och ”lent”? 
Om du skulle byta frisyr, hur skulle den se ut?

Gemensam uppföljning
• I boken finns ett antal ord som beskriver hur håret ser ut t.ex. 

hårets egenskaper (adjektiv). Be eleverna beskriva andra föremål 
på samma sätt. Exempel: En bok kan vara stor, hård, tjock o.s.v. 
Samla adjektiven på en lista på väggen eller en bok. Eleverna kan 
sedan använda passande ord när de skriver egna berättelser.

• Vilka föremål behövs hos en frisör? Jämför med en annan   
 yrkesgrupp (t.ex. lärare, snickare). Gör ett eget memory.

Nivå 2 – enkel text
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Nivå 2 Paket/Box 1 

Jag kan flyga
Fakta. 
Vilka var det som kunde flyga på sidan 1, 2 och 3? 
Vem i boken var det som inte kunde flyga?

Förståelse
Varför flyger flugan iväg på sidan 5?(ny)

Analys
Flyga är ett sätt att ta sig fram, springa ett annat.  
Vet du några fler sätt?
Berätta vad som händer på bilden på sidan 5. Var tror du att flugan 
är någonstans? Vem är det som försöker slå till den? (ny)

Gemensam uppföljning
• Skriv en lista på blädderblocket/digitala whiteboarden med alla 

som kan flyga som eleverna kommer på. Sortera upp dem i olika 
grupper (även människor). Vilka olika tillvägagångssätt används?

• Samla gemensamt ord för olika sätt att ta sig fram, t.ex. 
flyga,springa, krypa. Vilket går fortast, saktast o.s.v. (Guiness 
rekordbok kan här vara användbar.)

Nosboken
Fakta 
Vilket djur i boken har en mule? (ny) 
Vilket djur i boken har ett tryne? (ny)

Förståelse
Vilka andra djur har en mule?

Analys
Berätta en liten historia till varje sida och bildserie. Använd din 
fantasi!
Tycker du att elefanten är dum när han tar pojkens mössa? Eller 
får pojken skylla sig själv? Berätta varför du tycker det ena eller det 
andra. (ny)

Språkträning
Vad kan man säga istället för nos? 
Man säger en nos, en snabel men ….. tryne. Hitta på fler kroppsord 
som man säger ett framför.

Gemensam uppföljning
• Be eleverna namnge alla delar på huvudet. Vilka finns det en/ett 

av, två av o.s.v.?

• Eleverna känner efter var öron, näsa, mun o.s.v. sitter i 
förhållande till de övriga delarna.

• Vilka funktionsord hör ihop med de olika delarna, t.ex.  
öron – höra? Skriv viktiga eller svåra ord i ordlistan.

 Tips: I nivå 1, Paket 1, finns en bok (Vi) som berättar om olika 
kroppsdelar.
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Nivå 2 Paket/Box 1 

När jag låter
Fakta. 
Vilka ljud kom från pojkens kropp?  
Vad hade pojken gjort när katten blev rädd? (ny) 
Vad hade pojken gjort när mormor svimmade? (ny)

Förståelse
Varför finns slutet av varje mening i berättelsen på bokens nästa 
sida?

Analys
Vad tror du att pojken i boken hette? 
Vet du några fler ljud som kommer från kroppen? 
Gör en egen berättelse som börjar med ”När jag …”

Gemensam uppföljning
• Lyssna till ljud som kommer utifrån eller gå ut och lyssna på ljud 

i naturen. Jämför ljuden och förklara skillnaderna.

• Brukar vi gå omkring och låta så mycket som pojken i boken? 
Om inte – varför? Hur gör vi istället? Diskutera.

• Var det något ord i texten som eleverna inte kände igen? Skriv 
upp de orden.

Vad samlar vi på?
Fakta 
Vilka personer fanns med i den här boken?

Förståelse
Hur kan man samla på musik?

Analys
Hur brukar hundar göra när de samlar på ben?
Vad samlar du på?

Titta på bilderna
Var någonstans har pappan sitt godis?

Gemensam uppföljning
• Vad kan man samla på? Skriv en gemensam lista eller visa någons 

samling. Varför tycker många att det är roligt att samla på något? 
Be någon samlare berätta.

• Vad samlar gruppen/klassen på? Gör en inventering. Vilken sorts 
objekt är vanligast eller roligast?

• Inte bara hundar samlar på något? Vilka fler djur samlar? Varför?

• Uttrycket ”samla på” består av verb + preposition. I svenskan 
finns många liknande uttryck med olika prepositioner och med 
olika betoning (t.ex. hitta på). Försök hitta på fler och förklara vad 
de innebär. Jämför t.ex. hitta med hitta på. (Bra övning för elever 
med svenska som andraspråk.)
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Nivå 2 Paket/Box 1 

Vem styr?
Fakta
Vem styrde vad i den här berättelsen?

Förståelse
Hur styrde Hugo bilen? (ny) 
Vad tror du Eva har för yrke? (ny)

Analys
Vem tror du det var som styrde u-båten? 
På vilka olika sätt kan man styra saker?

Språkträning
Hur ser man vad som är en fråga och vad som är ett svar i en 
mening?

Gemensam uppföljning
• Vad menas med fjärrstyrd? (Vad är motsats till fjärran?)

• Vem och vad är frågeord. Hitta på en fråga till vem och vad.  
Vilka fler frågeord kan eleverna komma på?

• Be andra elever hitta på svar till frågorna ovan.  
Arbeta t.ex. i två grupper.

• Rita och måla vackra frågetecken.

Vem är jag?
Fakta
Vilka är djur finns med i en här berättelsen? (ny)

Förståelse
Varför var musen inne i osten, tror du? (ny)

Analys
Kan du komma på andra djur som ser ut som någonting  
i naturen? (ny)

Språkträning
Man säger ett får, men en mus och en ko. Kom på fler djur som  
man säger en framför.

Titta på bilderna 
Var på sidorna gömde sig djuren? Vilken bild tycker du är svårast? 
Vilken bild tycker du är bäst?

Gemensam uppföljning
• Många djur har mönster/färger som gör dem svåra att se.  

 Vet eleverna några? Varför är det så? (t.ex. djur i olika miljöer och  
 årstider, honor som ruvar)

• Rita en egen bok om andra djur med skyddsfärg (fiskar ödlor,  
fåglar, harar o.s.v.) Titta i fler böcker som handlar om skydds-
färger som inspiration.

• Arbeta mer med en och ett (svårt för elever med svenska som 
andra språk). Samla ord i två listor under en längre period.

• Vilken av spalterna får flest ord?



24

Nivå 2 Paket/Box 2 

Nivå 2, Paket/Box 2

Alla jagar alla
Fakta
Hur många är det som jagar? 
Hur många blir jagade?

Förståelse
Vem springer fortast? 
Varför jagar Tora pappa?

Analys
Hur börjar boken? Hur slutar boken? Berätta med egna ord vad som 
hände där emellan. Vad tror du händer sedan? (ny)
Har du blivit jagad någon gång? Hur kändes det? (ny)
Hur tror du att de olika personerna och djuren känner? Försök sätta 
dig in i både de jagade och de jagades känslor. (ny)

Gemensam uppföljning
• Gör en egen, gemensam saga i klassen med samma tema.  

Låt varje elev bestämma vem/vad som ska jaga vem/vad och 
skriva ner det. Sedan kan ni göra roliga bilder till och ev. hjälpas 
åt att skriva små kringberättelser till varje bild.

• Skriv ner alla som jagar och blir jagade i berättelsen: hunden, 
katten, musen, Tora m.fl. på blädderblocket/digitala white-
boarden. Därefter hjälps klassen åt att sätta namnen i alfabetisk 
ordning.

• Lek ”Pepparkakskull”:  
Ett barn utses till att jaga, ett annat till att försöka komma 
undan. De andra eleverna håller armkrok två och två och ställer 
sig i en ring. Den som jagar och den som blir jagad ställer sig på 
varsin sida om ringen. Nu börjar jakten. Den jagade ska försöka 
kroka i någon av dem som står i armkrok och blir då säker. Den 
som står på andra sidan blir frisläppt och jagas istället. 

Gott! sa Tea
Fakta
Titta på sidan 3. Hur mycket kostar godiset? 
Vilka är de som vill att Tea ska köpa godis? (ny)

Förståelse
Vart tog allt godis vägen?

Analys
Vem tror du att Tea är? 
Tycker du att det som Tea gjorde var bra? 
Har du ”råkat” göra något som du inte borde ha gjort?
Vad tycker du om för smågodis?

Titta på bilderna
Vilka djur finns med i den här berättelsen?
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Gemensam uppföljning
• Prata om hur Tea tänkte, OM hon tänkte, när hon åt upp 

pojkarnas godis. Har eleverna varit med om något liknande?  
Hur kan man reda ut en sådan här situation?

• I den här berättelsen förekommer punkt, frågetecken och 
utropstecken. Prata om vad de olika skiljetecknen står för och 
hur man använder dem. Hade man uppfattat ordet Oj på sidan 8 
annorlunda om det stått ett frågetecken efter istället? 

Jag älskar ormar
Fakta
Vem i berättelsen älskar vatten, men hatar katter? (ny)

Förståelse
Vem är ”jag” på de olika sidorna?

Analys
Titta på s. 8. Vad händer med fisken? Berätta vidare! 
Vad älskar du? 
Hatar du något?

Språkträning
Kan du några andra ord som betyder samma sak som älskar och 
hatar?

Titta på bilderna
Hur ser man på bilderna vad de olika figurerna känner?

Gemensam uppföljning
• Skriv oavslutade meningar på kort (och plasta in) eller på digitala  

 whiteboarden:  
 Jag älskar … Jag hatar … Jag gillar … Jag tycker om … etc 
 Eleverna fyller i, muntligt eller skriftligt, därefter ska de muntligt  
 motivera varför. Detta kan ge upphov till intressanta diskus-  
 sioner kring ordens värde. Hur starkt är ordet ”hatar”?  
 När är det ordet ok att säga? Vad är skillnaden på ”älskar” och  
 ”tycker om”?

• Jobba med o-ord som har ljudenlig stavning: orm, ost, oliv, bok, 
morot, tomat, nos, ros, sko, ro, sol, lok, bo, pool, viol, fiol.  
 Lyssna och leta efter o och uppmärksamma eleverna på 
sambandet mellan ljud och bokstav. Rimma! Skriv o-berättelser!

Jag är stark
Fakta
Titta på sidan 1. Hur mycket lyfter Adolf?

Förståelse
Hur förstår man att flickan på bilden på sidan 8 är stark?
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Analys
Kan du komma på något annat som är starkt? Förklara hur den/det 
är stark/starkt. (ny)
Om du skulle bära något som var lika tungt för dig som biljetten är 
för myran, vad skulle det kunna vara? 
Var någonstans utspelar sig den här berättelsen?

Språkträning
Ordet stark kan användas på flera olika sätt. På vilket sätt är Adolf 
stark? På vilket sätt är peppar starkt?

Gemensam uppföljning
• Skriv ”stark” fyra gånger efter varandra på bläderblocket/digitala  

 white-boarden. 
 Rita en stark man bredvid första ”stark” – han får symbolisera 
fysisk styrka. 
 Rita en sol bredvid nästa ”stark”. 
 Rita en stark krydda, t.ex. en chilikrydda, bredvid det tredje 
”stark”. 
Rita en snabb bil bredvid det fjärde ”stark”. 
Ev. rita en person bredvid ett femte ”stark”, och låt den personen 
symbolisera psykisk styrka. 
 Diskutera tillsammans olika saker/personer som kan passa under 
de olika betydelserna av stark.

• Vem är starkast: Pippi? Bamse? Stålmannen? Är det bara bra att 
vara stark? Kan det finnas tillfällen då det inte är bra att vara det?

Min fågel
Fakta
Vad heter pojkens fågel?
Vad vill Ture göra? (ny) 
Vad heter pojkens katt? (ny)

Förståelse
Varför vill inte Ture leka med Busan?

Analys
På vilket sätt tror du att Ture ”pratar”? Kan fåglar prata? 
Har du något husdjur? Om inte, vad skulle du vilja ha?

Gemensam uppföljning
• Gör en ”husdjursbok”. Varje elev får rita eller klippa ut bilder 

på ett husdjur samt skriva något om det. Kan vara allt från ett 
enda ord som ”söt”, djurets namn till en mening eller en kort 
berättelse. Det beror på vilken nivå eleven befinner sig.

• Eleverna skriver av texten, men på sidan 1 utesluter de det sista 
ordet i meningen: 
 Det här är min … Här skriver man vad man vill. 
 På sidan 2 utesluts två ord Min ….. heter ….. 
 På sidan 3 ….. vill ….. 
Jämför elevernas olika berättelser!
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Min katt
Fakta
Vad heter flickans katt?
Vad vill inte Busan göra?

Förståelse
Varför tror du att katten heter Busan? 

Analys
Hur brukar katter hålla sig rena?

Språkträning
Vad betyder ”gosa”? Kan du något annat ord som betyder samma 
sak?

Titta på bilderna
Vilken bild tycker du mest om? Varför?

Gemensam uppföljning
• Se ”Gemensam uppföljning – Min fågel”

• Kattdjur – vilka djur är släkt med katten? Diskutera i klassen. 
Sedan får eleverna rita alt. klippa ut bilder i tidningar/leta på 
nätet och skriva ut. Gör ett stort collage med tigrar, lejon, lo-djur, 
pantrar etc.

• Rimma på katt! Du läser rimsagan högt, eleverna fyller i: 
  Det var en gång en tokig katt, 
  på huvudet hade den en prickig …. 
  Katten var snabb och svår att springa i …. 
  En dag i bilen katten …. 
  Det såg ut som den tänkte köra med bilens ….

Nisse i farten
Fakta
Vem handlar boken om?

Förståelse
Vilket yrke tror du att huvudpersonen har? Var någonstans jobbar 
han?
Hur tror du att Nisse känner sig på s. 8? Varför känner han sig så? 
(ny)

Analys
Vilka tror du att alla andra, i huset och på gården där Nisse jobbar, 
är? Fantisera vidare och hitta på vad de heter, hur gamla de är, vad 
de gör etc. (ny)

Språkträning
Titta på sidan 1. Där står det ”Här är Nisse.” Byt plats på orden. Läs 
meningen. 
Titta på sidan 8. Kan du något annat ord som betyder samma sak 
som ”fixar”? 
Nisse spikar och målar. Kan du hitta några andra ord i boken som 
beskriver vad Nisse gör?
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Titta på bilderna
Titta på sidan 2. Vem tror du att personen på tavlan är?

Gemensam uppföljning
• Sjung ”Det var en gång en målare”:

   Det var en gång en målare  
  Som hörde till dom snålare  
  Han målade på berg  
  Men han målá utan färg  
  Det var en gång en snickare  
  som hörde till dom kvickare  
  Han snickrade sig rik  
  för han snickra utan spik  
  Snicke - dickan, snicke - dicke dickan rik  
  han snickrá utan spik.

• Nisse är ju både snickare, målare, trädgårdsmästare mm.  
Prata om olika yrken. I vilka yrken använder man kroppen?  
I vilka sitter man stilla? Vad vill eleverna jobba med? Varför?

• Skriv två rubriker på blädderblocket/digitala white-boarden:

   Något man gör  En sak 

Tillsammans hjälps ni åt att sortera orden: spik, måla pensel, 
byta, lampa, laga, staket, klippa, gräsklippare, kratta (här blir det 
spännande – prata om att vissa ord kan betyda olika saker), fixa, 
tång

Vad ska vi laga?
Fakta
Hur många tomater använder barnen till pizzan?(ny) 
Hur många räkor har de på pizzan? (ny)

Förståelse
Titta på sidan 3. Varför gråter barnen? 
Vad finns på pizzan? Vad tar barnen mycket/lite av? 
När i berättelsen förstod du att barnen höll på att laga en pizza? (ny)

Analys
Vad tycker du om att laga?
Tror du att barnens pizza blev god? Varför?/Varför inte? (ny)

Språkträning
Ordet ”laga” kan betyda olika saker. Vad betyder det i den här 
boken? Hur kan man mer använda ordet?

Gemensam uppföljning
• Laga en egen pizza. Börja med att gemensamt gå igenom ett   

 recept som inte är för krångligt. Diskutera vad man ska börja   
 med. Vad behövs? Har vi allting? Tidsåtgång? Kan man byta ut   
 någon ingrediens?
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• Arbeta med en och ett med hjälp av bokens bilder:  
s. 2  en banan ett äpple 
s. 3  en lök, en fågel, en växt ett fönster, ett mönster (på tapeten) 
s. 4  en tomat, en kastrull ett skåp 
s. 5  en svamp, en skål ett kylskåp, ett mjölkpaket 
s. 6  en räka, en bokhylla ett fat 
s. 7  en ost, en skärbräda ett rivjärn 
s. 8  en pizza, en ugn ett bord  
Skriv alla orden på blädderblocket/digitala white-boarden och 
jobba med ordbilderna en och ett genom att eleverna läser orden 
tillsammans och sedan skriver ner dem i sina skrivböcker.  

Gör en- och ett-skyltar och fäst på saker i klassrummet.
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Nivå 2, Paket/Box 3

Bias bandy
Fakta
Hur många spelare är det i Bias lag? 
Vilken dag i veckan tränar Bias lag?

Förståelse
Vad händer när det går dåligt för Bia?

Analys
Hur tror du att Bia känner sig när det går bra?

Titta på bilderna
Beskriv de olika tjejerna i Bias lag. Hur ser de ut? Vad har de på sig?

Gemensam uppföljning
• Spela innebandy! 

I innebandy är man två lag. Varje lag har fem spelare och en 
målvakt samtidigt på plan. Resten av klassen får vara avbytare. 
Man ska skjuta bollen i mål, precis som i fotboll. Det lag som gör 
flest mål vinner. 
Innan ni börjar spela är det bra att gå igenom reglerna för    
innebandy. Det är också en bra övning för att börja träna eleverna  
 att lyssna till och så småningom läsa instruerande texter.  
Skriv reglerna i två spalter på tavlan/digitala whiteboarden.

 Tillåtet – du får: 
– ha klubban upp till knähöjd. 
– sparka bollen till egen klubba (en gång) 
– ta emot bollen med bröst, knä eller klubba. 
– spela mot sarg. 
– ha ett knä i golvet.

 Otillåtet – du får inte: 
– passa till egen målvakt. 
– ha klubban högre än knähöjd.  
– passa medspelare med foten.  
– sparka bollen till din egen klubba två gånger. 
– tackla eller knuffa motståndare.  
– stå i din eller motståndarens målgård. 
– hoppa upp från golvet.  
– placera klubban mellan motståndarens ben.  
– stoppa eller föra med dig bollen med hand, arm eller huvud.  
– backa in i motståndare 
– avsiktligt fördröja spelet.  
Läs högt och gå tillsammans igenom varje regel och vad som 
menas med den. Därefter får eleverna välja två saker - en som är 
tillåten i innebandy och en som är otillåten - och rita dessa. Över 
den ”otillåtna bilden” ritar de ett stort kryss.
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Fanny passar Elin
Fakta
Vad gör Fanny och Elin i köket? 
Vad tycker Elin om kakan?

Förståelse
Varför kan inte Elin se på film?

Analys
Hur tror du att kakan hamnade i dvd-spelaren?

Titta på bilderna
Hur ser det ut i Elins kök? Vad äter hon och Fanny? 
Vad har Elin för husdjur?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med en och ett med hjälp av bokens bilder:

 s. 1  en  spis ett skåp 
 s. 2  en  tallrik ett glas 
 s. 3  en  kaka ett skåp 
 s. 4  en  docka ett knä 
 s. 5  en  dörr ett rum 
 s. 6  en  tv ett omslag 
 s. 7  en  hand ett öra 
 s. 8  en  soffa ett bord

 Skriv alla orden på blädderblocket/digitala whiteboarden och   
 jobba med ordbilderna en och ett genom att eleverna läser orden  
 tillsammans och sedan skriver dem i sina skrivböcker. 

• Lek Kims lek och träna en och ett: 
Lägg ut en mängd föremål på ett bord. Låt barnen titta länge på 
sakerna och be dem koncentrera sig riktigt noga.  
Lägg sedan något över alla föremålen och fråga barnen vilka av 
sakerna de kommer ihåg. De måste säga en eller ett framför ordet.

• Arbeta med ordbilden och. Titta på s. 1 och läs meningen högt 
tillsammans. Sedan får eleverna ställa sig två och två och säga 
sina namn, men de måste säga och mellan namnen.   
När alla gjort det kan man gå en omgång till och eleverna lägger 
till ett verb som de visar, t.ex. Emma och Amanda cyklar – 
barnen låtsas cykla. Avsluta med att låta eleverna skriva fem 
meningar var.

Försenad
Fakta
Vad heter barnen som är sena? 
Hinner barnen i tid till skolan?

Förståelse
Varför säger fröken förlåt när hon kommer?

Analys
Vilken tid tror du att barnen börjar i skolan?
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Titta på bilderna
Hur mycket är klockan när Josef äter frukost? 
Vad gör barnen när de väntar på fröken i klassrummet?

Gemensam uppföljning
• Diskutera med eleverna: Brukar du vara sen på morgonen? 

Varför? 

• Läs gemensamt en sida i taget och prata om den:  
sidan 1 – Varför är Iris sen till skolan? Hur ser man det på bilden? 
Vad skulle hon gjort för att inte bli så sen? Etc.

• Eleverna skriver barnens namn i den ordningen de presenteras i 
boken. Därefter skriver de dem en gång till i alfabetisk ordning.  
De kan hitta på ett eget namn på fröken och även ta med det.  
Arbeta sedan vidare med alfabetisk ordning och låt eleverna 
skriva namnen på alla i klassen. Viktigt är förstås att de har 
tillgång till ett alfabet!

Hej Goja!
Fakta
Vad frågar flickan papegojan?
Kan papegojan prata?

Förståelse
Varför tycker flickan att papegojan är dum?

Analys
Tror du att papegojan förstod flickan hela tiden? Varför tror du det, 
eller varför tror du inte det?

Titta på bilderna
På vilka olika ställen i rummet sitter papegojan? 
I vilket slags rum är flickan och papegojan, tror du? Är det till 
exempel ett kök, ett badrum eller ett vardagsrum?

 Gemensam uppföljning
• Sjung om papegojan och gör rörelser till (mel. Prästens lilla kråka)

  I:  Kalles papegoja skulle ut och stoja 
  satte skidor på sin doja: I 
 I:  Än slank han hit, och än slank han dit 
  (glid ut och in i ringen) 
  och sen böjde han på knäna: I

• Lek ”Gissa vad jag säger?” säg en kort, enkel mening men byt ut  
(eller uteslut) första bokstaven i ett par ord:  
  Lan du rata? = Kan du prata?  
Alla eleverna får pröva på att göra en mening, de andra gissar. 
Övningen går att variera genom att göra längre meningar, 
bestämma en viss bokstav som ska bytas ut eller ersättas.

• Arbeta med lägesord genom att berätta var papegojan befinner 
sig i berättelsen. T.ex.: ovanför gardinen, till höger om tavlan, 
framför fönstret, på fåtöljen, i rummet, över flickan, bredvid 
flickan, i flickans knä …
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Huset
Fakta
Vilka olika delar består huset av? 
Vilka ord har en och vilka ord har ett framför sig?

Förståelse
När i boken förstod du att de höll på att bygga ett hus?

Analys
Vad tror du att byggarna gör när de har satt ihop alla delarna till 
huset?

Titta på bilderna
Beskriv de olika delarna som ska blir ett hus? Vad har de för färger? 
Vad är de gjorda av, tror du? Är de tunga eller lätta? Är de små eller 
stora? Beskriv sedan hur det färdiga huset ser ut.

Gemensam uppföljning
• Fantisera vidare! Vilka flyttar in i det färdiga huset? Vad heter de? 

Hur gamla är de? Vad jobbar de med? Går de i skolan? Hur har de 
det inne i huset? Vad gör de när de är lediga?  
Ställ ett antal frågor till eleverna och låt dem sedan rita och 
skriva (efter förmåga) om huset och dess invånare.

• Fortsätt att arbeta med en och ett och titta på sambanden mellan  
orden i obestämd/bestäm form: 
  en vägg väggen 
  ett tak taket 
  en dörr dörren 
  ett fönster fönstret 
  ett rör röret 
  en trappa trappan (obs. här blev det svårare) 
  ett hus huset

• Gör en ”en- och ett-låda”. Fyll lådan med en- och ett-saker. 
Eleverna får turas om att ta upp föremålen och säga vad det är 
och säga en eller ett framför. Därefter ska de säga ordet i bestämd 
form. Låt dem sätta in orden i meningar så blir det enklare: 
”Det här är en bok. Den här boken ser spännande ut.”etc.

Min hund
Fakta
Vad heter hunden som boken handlar om? 
Vad vill hunden göra?

Förståelse
Vilka vill Tim gå ut till?

Analys
Varför tror du berättelsen slutar med att hunden bara vill vara 
hemma?
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Titta på bilderna
Vad tror du att det är för årstid ute? 
Varför tror du det?

Gemensam uppföljning
• Se ”Gemensam uppföljning – Min fågel” s. 26

• Rimord: 
Rimma på hund: rund, sund, kund 
Rimma på Tim: Kim, Jim, rim, sim, lim 
Rimma på gå: då, få, må, nå, på, så, slå, tå 
Rimma på ut: knut, Rut, slut, tut 
Rimma på ryta: byta, gryta, knyta, krypa 
Rimma på jaga: laga, klaga, vaga

 Gör nya berättelser med rimorden, t.ex.:

 ”Min hund är rund. Den heter Tim och gillar lim. När vi ska ut,  
slår den knut. Jag måste ryta att jag den tänker knyta.”

 ”Min hund heter Kim, hans bror heter Jim. De tycker om rim.   
Jag heter Rut, nu är sagan slut.”

 Varianterna är många! Låt barnen eleverna och leka med orden!

Nisse hinner inte med
Fakta
Vad heter tanten som ropar från fönstret på sidan 3? 
Vad skriker Lea på sidan 6?

Förståelse
Varför räddar inte Nisse katten?

Analys
Vem är det till slut som räddar katten och hur vet du det?

Titta på bilderna
Vilka andra djur, mer än katten, finns med på bilderna? 
Berätta vad de gör.

Gemensam uppföljning
• Be eleverna återberätta vad som händer på varje sida. Dels kan   

 de berätta vad som står i texten och vad som händer i bilden, dels  
 vad de tror händer runtomkring. T.ex. hur Nisse känner sig när   
 han stressar runt mellan alla sysslor.

• Leta efter ord i texten som beskriver något man gör/verb.  
Kom tillsammans på ord som betyder samma sak/synonymer: 
hjälpa - rädda, ropa  - skrika, laga - fixa. Titta på bilderna och leta 
efter flera verb, t. ex klättrar, springer, tvättar…
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På tivoli
Fakta
Vad äter barnen när de är på tivoli? 
Vad heter barnet som skriker?

Förståelse
Vem är ”jag” i boken?

Analys
På sista sidan i boken ser barnen ganska trötta ut. Varför gör de det, 
tror du?

Titta på bilderna
Beskriv vad barnen äter på sidan 1. Hur tror du att det smakar? Hur 
tror du att det luktar?

Gemensam uppföljning
• Rörelselek ”Titta upp, titta ner…”: Läraren alternativt en elev ger  

 instruktioner till resten av klassen och visar samtidigt: Titta upp!  
 Hakan ner!  Foten hit! Vinka dit! Ett steg fram! Titta ner! Armen  
 bak! Etc. Låt det gå fortare och fortare.

• Arbeta med stor bokstav och punkt. Skriv meningarna från boken 
på blädderblocket/digitala whiteboarden, men utan stor bokstav 
och punkt. T.ex.: vi äter godis. Vad är det som fattas?  
Diskutera tillsammans och skriv meningarna rätt. 
Ett lite svårare alternativ är att skriva hela texten i ett stycke, 
utan bokstav och punkt: 
  vi äter godis jag åker upp jag åker ner etc.   
Därefter ska eleverna ändra till stora bokstäver och skriva in   
 punkter.
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Filip i trädet
Fakta 
Vad heter trädet som Filip klättrar upp i? 
Vad handlar Filips bok om? (ny)

Förståelse
Vad gör Filip i berättelsen? Varför? 
Varför tror du att Filip är glad? (ny)

Analys
Vilken bok skulle du tycka om att sitta i ett träd och läsa?

Språkträning
Ordet bok har flera betydelser. Kom på fler sådana ord.

Gemensam uppföljning
• Filip kanske får läsro uppe i trädet. Varför är det viktigt? 

Diskutera med eleverna hur ni ska få läsro i klassrummen.  
Vilka regler ska gälla?

• Vilka andra träd känner eleverna till? (Alla träd finns inte i hela 
Sverige, bl.a. bok. Varför?) Dela upp listan i lövträd och barrträd. 
Diskutera skillnader.

• Be eleverna berätta om en bok som de tyckt mycket om och 
varför de tyckt om den.

Li är lat
Fakta
Vilka är det som vill att Li ska göra något med dem? Vad vill de att 
hon ska göra?

Förståelse
Varför vill inte Li göra någonting?

Analys
Vad tror du att Li tänker på hela dagen?
Vem är Klas, tror du? (ny)

Språkträning
(Visa eleven ett utropstecken.) Vad betyder det här tecknet? Försök 
hitta fler sådana i boken. Läs de meningarna med särskild betoning.

Gemensam uppföljning
• Berättelsen bygger på rim. Hitta alla rimmen. Skriv rimorden 

under varandra och visa varför orden rimmar. Hitta på fler rimpar.

• Arbeta med de olika skiljetecken eleverna mött: ? ! .  
Säg t.ex.: ”Li är vaken.”, ”Är Li vaken?” och ”Vakna Li!” 
”Mamma kommer.” ”Kommer mamma?” ”Kom, mamma!”  
Var tydlig med de olika tonfallen. Be eleverna förklara 
skillnaderna. Skriv de tre meningarna och sätt ut rätt tecken. 
Eleverna läser sedan meningarna med olika tonfall.

Nivå 3 – enkel text
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Min släkt
Fakta
Vilka av Emmas släktingar finns med i boken? 
Leta i boken – Vad heter Emmas mamma, mormor och 
gammelmormor?

Förståelse
Varför tar Emma kort på sin släkt? (ny) 
Vems baby är barnet på sidan 7? (ny)

Analys
Tror du att Emma har fler släktingar?

Språkträning
Mormor är mors mor (mamma). Vad är då morbror?

Gemensam uppföljning
• Rita hur ett släktträd kan se ut. Gör ett med åtminstone tre 

generationer och med både fars- och morssidor. Skriv ut alla 
benämningar. (Många språk skiljer inte på ord på fars- och 
morssidorna. Obs. Morbror, farbror, moster, faster används i 
utvidgad betydelse i svenskan.) Bra övning även för elever med 
invandrarbakgrund.

• Följ upp ovanstående genom att eleverna sätter in sina egna 
släktingars namn i ett släktträd.

• Orden far och mor används inte så mycket numera. Vad säger 
man i stället? Vad kallas de på andra språk? Vad kallas andra 
släktingar?

Pappas bil
Fakta
Vilka olika bilar tittade pappa och Peter på?
Läs på skyltarna i bokens bilder. Vad står det på dem? (ny)

Förståelse
Varför ville pappa och Peter ha en ny bil?

Analys
Varför tror du att pappa och Peter till slut köpte den gula bilen?

Språkträning
Pappas gamla bil var ful och trasig. Hitta andra ord som beskriver de 
olika bilarna i boken.

Gemensam uppföljning
• Gå igenom vad alla färger kallas. (Visa också regnbågens färger.)  

Skriv skyltar med orden och sätt intill respektive färg i 
klassrummet (eller måla färger på olika lappar).  
Flytta om skyltarna till nästa dag och be eleverna säga  
vad som är rätt och fel.

• Eleverna målar med alla färger och skriver färgernas namn. 
Blanda dem och se vad det blir.
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• Vilka bilmärken kan eleverna? Vet de hur de stavas? Varför stavas 
en del så krångligt?

• Titta i en tidning på bilannonser. Jämför med hur de stavat i 
föregående uppgift. Vad kostar bilar? (Övning i att läsa stora tal!)

Räddboken
Fakta
När pojken trodde att han såg en spindel, vad var det på riktigt? (ny)
När pojken trodde att han såg ett spöke, vad var det då? (ny)
Vad såg nallen Bamse ut som? (ny)

Förståelse
Vad var pojken rädd för? 
Tror du att pojken kunde sova gott till slut?

Analys
Du har nog också trott att du sett farliga skaer i mörkret - berätta! 
Vad var det du såg egentligen? 
Monster, spöken och häxor har något gemensamt. Vad kan det vara?

Gemensam uppföljning
• Hitta på mer som pojken skulle kunna vara rädd för.  

Rita föremålen.

• Hitta på ett annat slut på berättelsen.

• Rita/Måla sådant som inte finns: monster, spöken, häxor, 
vampyrer o.s.v. Gör en kuslig utställning med alla bilder.

• Eleverna gör egna räddböcker. Om de vill kan de sedan berätta för 
varandra om sina rädslor. Det behöver ju inte vara monster!

Stor eller liten
Fakta
Vilka djur finns med i berättelsen?
Vad kostar en biljett för barn? (ny) 
Vad kostar en vuxenbiljett? (ny)

Förståelse
Var utspelar sig berättelsen? 
Vilket djur är det största djuret i berättelsen? (ny)

Analys
I boken är samma djur både litet och stort, t. ex hunden.  
Hur kommer det sig?
Är du stor eller liten? Jämför med olika saker och personer.

Språkträning
Stor och liten är motsatsord. Kan du några fler motsatsord?

Gemensam uppföljning
• Be eleverna föreslå namn på riktigt stora djur och riktigt små. 

Skriv orden i två listor. Diskutera storleksförhållanden – allt är ju 
relativt.
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• Skriv också några djur som varken är stora eller små. Jämför dem 
med varandra.

• Ordet jätte i jättestor används mycket i dagligt tal. Varifrån 
kommer det? (Jätten = en stor fantasifigur som före- kommer i 
sagor och sägner.) Kan man då säga jätteliten?

• Vad kan ordet ”pytte” innebära i ordet pytteliten? Kan man säga   
pyttestor?

Storm
Fakta 
Vad händer med draken i berättelsen? 
Hur låter havet när det är storm? (ny)

Förståelse
När blir det egentligen storm i berättelsen? På vilken sida tycker du 
att den har börjat? (ny)

Analys
Hur ser eller hör man att det är storm? 
Tror du att naturen ändras efter en storm? Hur då? (ny)

Språkträning
Vilka ord beskriver hur det var före och under stormen? 
Vilka andra ord kan man säga istället för ”det blåser”?

Titta på bilderna
Hur tror du att tecknaren gjort bilderna? Gör en egen bok om vad 
som händer när det blir storm.

Gemensam uppföljning
• Storm är det när det blåser mycket hårt. Hur kan vädret vara 

mer? Skriv ord för olika väder.

• Vad kan storm ställa till med. Berätta.

• Vilket väder är det idag?

• Vilka årstider har vi i Sverige? När är det mest regn, snö, sol, 
värme, storm o.s.v.? Sätt ordskyltar under resp. årstid.

Vem äter vad?
Fakta
Vilka djur finns med i boken? 
Vem äter vad?

Förståelse
Vem är det egentligen som har bajsat på sidan 5?

Analys
Vad gillar du för godis? 
Djur äter andra djur, äter du några djur? Vilka då? (ny) 
Vet du vad människor som inte äter djur kallas för? (ny)
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Språkträning
Det heter flera möss, men hur säger man om en … ?

Gemensam uppföljning
• Innehållet i boken kan ge idéer till olika typer av närings kedjor 

och diskussioner. Varför äter en del bara växter? Varför äter en del 
bara djur? Vad äter vi människor? Vad gör larver och andra små- 
kryp för nytta? o.s.v.

• Skriv och rita: t.ex. ”En vråk äter en orm. En orm äter en mus.  
En mus... ”

• Måla olika sorters godis som föreställer djur. Skriv vilka djur  
det är.
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Beas familjer
Fakta
Hur många familjer har Bea? (ny)

Förståelse
Varför har Bea två familjer? 
Hur många syskon har Bea? 
Vem är Eriks pappa? 
Vem är Mys pappa? 
Vilka barn i boken har samma mamma?

Analys
Hur ser din familj/dina familjer ut? 
Vem tror du det är som ligger i Evas mage? (ny)

Språkträning
Skriv namnen på alla personer i boken. Hitta på ett eget namn till 
Beas pappa. 
Skriv namnen en gång till, men i alfabetisk ordning. (ny)

Gemensam uppföljning
• Prata om hur olika familjer kan se ut och att alla är familjer: 

mamma + barn, farmor, farfar, pappa, mamma och syskon, 
två pappor med barn, två mammor med barn, fosterfamiljer, 
”plastfamiljer”  m.fl.  
Sedan ritar alla barn sina ”familjeträd” som kan se ut hur som 
helst. De som vill ta med katten eller guldfisken gör det, döda 
gammelmormor eller fantasibrorsan kan också vara med, det 
väljer de själva. Under varje person skriver barnen deras namn 
och vem han/hon är.

Kamelen har rymt
Fakta
Vad står det på kamelens hus på sidan 1?
Vilka andra djur ser du på bilderna i den här boken? (ny)

Förståelse
Vad är det på de olika bilderna i boken, när djurskötaren tror att det 
är kamelen? (ny)

Analys
I den här boken finns det pratbubblor. Var kan man annars hitta 
pratbubblor? 
Titta på sidan 8. Varför vill kamelen stanna kvar där han är?
Vad hände sedan? Tror du att kamelen var tvungen att flytta 
tillbaka, eller fick han vara kvar?(ny)

Språkträning
Titta på sidan 6. Här är det inte en kamel utan kullar. Kan du något 
annat ord för kullar?
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Gemensam uppföljning
• Sjung ”Kalle kamel har fem pucklar” och visa antalet pucklar 

med fingrarna:

• Gör egna serier. Rita och skriv själva eller använd datorn. Googla 
på att göra egna serier, en mängd olika förslag kommer upp. Var 
bara uppmärksam vilka som riktar sig till de yngre barnen. 
Tips: På LEGO Citys hemsida, city.lego.com/comic builder, 
kan man göra egna serier. Man väljer först en ”lay-out” sedan 
bakgrund, rekvisita, figurer, färdiga texter och pratbubblor, som 
man skriver i själv.

Kläder för alla väder
Fakta
Vad står det på lådorna (bilden på sidan 1)?

Förståelse
Varför står det olika saker på lådorna (bilden på sidan 1)?
Varför är pojken så röd på rumpan?
Analys
Varför är det bra att ha olika sorts kläder olika årstider? (ny)
Vad har du på dig när det är riktigt kallt/riktigt varmt/regnigt? (ny)

Språkträning
Orden ”kläder” och ”väder” rimmar. Hitta flera rimord i boken. 
Vad menas med utrycket ”ur och skur”?

Titta på bilderna
Titta på sidan 1. Vilka olika klädesplagg ser du på bilden?

Gemensam uppföljning
• Gör en ”kläd-almanacka”. Rita en stor cirkel eller fyrkant och 

dela in i fyra delar: höst, vinter, vår och sommar.  
Rita kläder eller klipp ut bilder ur tidningar på olika klädesplagg 
och klistra in i rätt ruta. 

• Gör ”klippdockor” och rita kläder till dem. Gör mallar som 
eleverna får färglägga och klippa ut. Dela sedan in klassen i 
grupper som ritar kläder för olika årstider.

• Nonsensrim – skriv rimorden i boken på tavlan/digitala white-
boarden. Fortsätt rimma på dem - riktiga ord och nonsensord,  
t.ex.: luva, snuva, huva, ruva, kuva, buva, suva, bullebuva …  
Lek med orden!

1. Kalle kamel har fem pucklar,  3. Tre pucklar osv., två pucklar osv,  
fem pucklar, fem pucklar. en puckel osv  
Kalle kamel har fem pucklar 
spring Kalle kamel.

2. Kalle kamel har fyra pucklar,  4. Kalle Kamel har noll pucklar, 
fyra pucklar, fyra pucklar. noll pucklar, noll pucklar.   
Kalle kamel har fyra pucklar  kalle Kamel har noll pucklar 
spring Kalle kamel. för Kalle Kamel är en häst.
en puckel osv



43

Nivå 3 Paket/Box 2

Min flygtur
Fakta
Vem handlar boken om?
Vem är pojkens bästa vän? (ny)

Förståelse
Vad heter pojkens kompis? (ny)

Analys
Varför kan inte pojkens pappa och Lukas se att pojken flyger, tror 
du? 
Och varför tror du att Tyko kan se att pojken flyger? (ny) 
Har du någon gång drömt att du flyger?
Låtsas att du flyger över huset där du bor. Vad ser du då? (ny)

Titta på bilderna
Hur gör pojken när han ska flyga? Hur syns det i bilden?

Gemensam uppföljning
• Rita landskap uppifrån, rita samma landskap ur andra perspektiv 

och jämför.

• Prata om drömmar och fantasier!

• Lär eleverna tungvrickaren ”Flyg fula fluga flyg”. 

  Flyg, fula fluga, flyg. Och den fula flugan flög. 

• Vad kan flyga? Lista allt som eleverna kan komma på som kan 
flyga. Skriv på tavlan/digitala whiteboarden – allt från djur till 
maskiner och sagofigurer. Läs orden tillsammans.

Nisse fixar allt
Fakta
Varför går rutan sönder? (ny)

Förståelse
Var tror du att flickan i boken bor?
Titta på sidan 8. Vad är det som Nisse och flickan har glömt?  
Tror du verkligen att de glömde? (ny)

Analys
Vad hade du gjort om du haft sönder en fönsterruta och ingen var 
hemma? 
Tycker du att flickan och Nisse gjorde rätt, som inte tänkte berätta 
för mamman?(ny)
Varför/varför inte tycker du det? (ny)

Titta på bilderna
Hur ser det ut i Nisses verkstad?

Språkträning
Vad är en verkstad?
Titta på sidan 7. Vad menas med en ”hemlis”? Kan du något annat 
ord som betyder samma sak?
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Gemensam uppföljning
• Se även ”Gemensam uppföljning - Nisse i farten”

• Öva konsonantmöten. Följande svåra ord finns i boken:   
 allt  fönster  glömde  hemlis  händer  hänt  hämtar  snart  sönder    
 trasig  verkstad 

 Skriv orden på tavlan/digitala white-boarden och läs dem flera 
gånger tillsammans. Eleverna skriver orden själva och läser upp 
för en kompis. 

Tea tar en ton
Fakta
Vilka instrument spelar Tea?

Förståelse
Vilka är det som lyssnar? 
Vad tycker de som lyssnar?
Vad är det som låter bra i slutet av boken? (ny)

Analys
Vad menas egentligen med att ”Tea tar en ton?” Vad händer då?
Tycker du att man måste vara duktig och spela ”bra” för att spela 
ett instrument? Eller räcker det med att man tycker det är roligt? 
(ny)
Spelar du något instrument? I så fall, vilket? Om inte, vilket skulle 
du vilja spela? Berätta varför! (ny)

Titta på bilderna
Vad är en synt? Titta på sidan 6. Ser man på bilden att huset skakar? 
Hur gör man det?

Språkträning
Vad betyder ordet ”flyr”?

Gemensam uppföljning
• Tea  tar en ton - gör egna alliterationer. Eleverna får skriva en   

 dikt, en titel, ramsa etc. Ev. kan man dela ut en bestämd bokstav  
 till varje elev. Sätt ihop alla texter till en bok.

• Spela tillsammans! Låt eleverna ta med sig instrument hemifrån  
 (sådana de inte är rädda om) eller låna från musikläraren.  
 Låt alla pröva alla instument. Hitta på en låt och skriv ner texten  
 tillsammans.

• Gör egna instrument: 
 Klangintrument: Fyll en glasflaska med vatten och spela på 
den med en sked.

 Trumma: Fyll en plåtburk med nötter av något slag. Täck den 
öppna sidan av burken med en plastpåse eller hårt papper som du 
sätter fast med en gummisnodd.

 Flöjt: Platta till ett sugrör i ena änden och klipp en spets. Pressa 
läpparna över spetsen och blås. 
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Vem vill?
Fakta
Två av barnen i boken vill göra samma sak. Vilka barn är det? Vad 
vill de göra?

Förståelse
I den här boken kan man ibland ana den personen som det ska 
handla om på nästa sida. Hur?

Analys
Har du varit med om att ingen ville göra samma sak som du? Vad 
hände?

Titta på bilderna 
Titta på s. 6. Vad tror du att barnen på prispallen har tävlat i.

Språkträning
Hur kan man se att det som står i en text är en fråga?

Gemensam uppföljning
• Arbeta vidare med att ställa frågor och skriva frågetecken. 

Eleverna får sitta i smågrupper och turas om att ställa frågor till 
varandra. Alla frågor ska börja med ”Vem vill … ?” .  
Gruppen skriver sedan ner ca fyra frågor var samt svar.  
Varje grupp behöver alltså någon skrivkunnig deltagare.

• Diskutera elevernas olika aktiviteter. Vad gör de på fritiden? 
Varför vill de göra just det? Skulle se vilja göra någonting annat?

Är vi framme snart?
Fakta
Vad tjatar pojken om hela tiden? 
Varför blir Petra sur?

Förståelse
Vart är familjen på väg?

Analys
Vad tror du att pojken i boken heter? 
Vad tror du hände sedan? Vaknade pojken? Eller sov han vidare och 
missade utflykten? (ny)

Språkträning
Räkna frågetecken i boken. Hur många är det och vad betyder de? 
(ny)

Gemensam uppföljning
• Prata om skillnaden mellan frågetecken och punkt.  

Skriv ett antal påståenden på tavlan/digitala whiteboarden och gör 
tillsammans om dem till frågor. T.ex.: 

   Bilen är röd.  Är bilen röd?  
  Petra läser en bok. Läser Petra…? 
  Vi är framme.   
  Mamma vill vila.
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• Låt eleverna komma på egna frågor och skriva ner dem.  
Sedan byter de med en kompis som svarar på dem skriftligt. 
Påminn om punkt och frågetecken!

• Vad kan man göra för att få långa bilresor att bli lite roligare? 
Eleverna får berätta vad de brukar göra. Skriv ner alla förslag och 
gör en liten ”åka bil-bok”.  Här är två tips: 
– Gör ord eller namn av bilskyltar: TMY kan te. X. bli Tommy,  
av BRN kan man göra ordet barn.  
– Räkna bilar med en viss färg. Någon har röd, någon gul och 
någon vit. Vem får först ihop tio stycken?
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Brita bara tittar
Fakta
Vad gör Britta och mamma i affären? 
Varför vill Britta inte gå hem från affären?

Förståelse
Varför vill Britta gå hem efter en stund?

Analys
Hur tror du att mannen i affären känner och varför stänger han 
affären när Britta och mamma går hem?

Titta på bilderna
Det händer mycket på bilderna i den här boken. 
Berätta om den lilla dinosaurien och hans mamma. 
Berätta om vad som händer med sjörövarpojken och med 
leksaksplanet.

Gemensam uppföljning
• Arbeta med dubbelteckning. Leta tillsammans efter alla ord med 

”tvillingbokstäver” i texten: 

   Britta, titta, mamma, vill, finns, ännu, sitter. 

 Skriv ner dem på blädderblocket/digitala whiteboarden.  
Läs orden högt tillsammans. Skriv dem sedan med bara en 
konsonant där det tidigare var dubbla. Läs nu de nya orden högt 
tillsammans och prata om skillnaden.

• Ta upp några ord som får en hel annan betydelse beroende på om 
de har en eller två lika konsonanter:

  tal – tall väg – vägg 
  sil – sill kul – kull 
  bal – ball föl – föll 
  bil – Bill gul – gull 
  bus – buss hal – hall

Fannys kalas
Fakta
Var någonstans har Fanny sitt kalas? 
Vilka bjuder Fanny på sitt kalas?

Förståelse
Varför springer Filip ut från badet?

Analys
Vad tror du hände på kalaset när alla hade kommit?

Titta på bilderna
Vilket datum fyller Fanny år? 
Hur många barn går det i Fannys klass?
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Gemensam uppföljning
• Diskutera ”kalas-etik”. Varför ska man inte utesluta någon/några  

 när man har kalas? Har det hänt i den här klassen? 

• Rita och skriv kalas-inbjudningar. Prata först om vad som är 
viktigt att ha med: tid, plats, eventuellt tema… låt eleverna 
komma med förslag.

• Eleverna byter inbjudningar med varandra. Sedan ska alla på 
något sätt meddela att den kan komma eller inte kan komma.  
Ge olika förslag på hur de kan meddela sig: ringa, skriva, sms 
(beror förstås på om alla i klassen har mobiltelefon), mejl etc.

Jag ska spara till …
Fakta
Vilka djur vill pojken spara till? 
Varför kan inte pojken spara till en elefant?

Förståelse
Varför tror du att pojken tycker det blir bra med en fisk?

Analys
Varför tror du att pojken så gärna ville spara till ett djur?

Titta på bilderna
Hur ser det ut när apan busar? 
I vilket rum tror du att apan är?

Gemensam uppföljning
• Skriv på blädderblocket/digitala whiteboarden alla djur som 

pojken önskar sig. Sätt dem därefter i alfabetisk ordning.  
Skriv sedan en lista bredvid med andra djur som börjar på samma 
bokstäver som ”önskedjuren” :

   antilop 
  ekorre 
  får 
  groda 
  ko 
  oxe 
  sill

 Nu ska dessa djur in i samma lista i alfabetisk ordning.  
Då märker eleverna att de börjar på samma bokstäver, så nu 
måste ni sorterar in dem efter andra bokstaven:

   antilop 
  apa 
  ekorre 
  elefant 
  etc.

 Vid gris/groda blir det extra svårt eftersom det då är tredje 
bokstaven som avgör vad som kommer först.

• Eleverna får skriva egna ”spara-listor” 



49

Nivå 3 Paket/Box 3

Kan du karate?
Fakta
Vad betyder ordet gi? 
Vad kallas rummet som man tränar karate i?

Förståelse
Berätta vad en karta är och hur den kan se ut.

Analys
Varför tror du att det är viktigt att andas rätt när man tränar karate?

Titta på bilderna
De här bilderna är ritade i en viss stil, vet du vad den heter? 
Vilka färger har tecknaren använt?

Gemensam uppföljning
• Gör en gemensam ”karate-ordlista”:

   gi -  
  Sensei - 
  dojo - 
  rei -  
  kata - 

 När ni skrivit förklaringar till alla orden (de finns i berättelsen), 
leta fakta om karate och bygg ut ordlistan.

• Titta mer på bilderna och diskutera dem.  
Varifrån kommer den här stilen? (Japan)  
Vad är typiskt för figurerna? (stora ögon, liten och vass haka, 
nästan ingen näsa)  
Känner barnen till några andra manga-serier, böcker, filmer? 
Avsluta med att alla får rita egna manga-figurer.

Kladdigt Kadir!
Fakta
Vilka personer är med i berättelsen? 
Varför heter boken Kladdigt Kadir?

Förståelse
Varför ramlar pappa på golvet i badrummet?

Analys
Leta i texten. Hur många olika ord kan du hitta som också betyder 
kladda?

Titta på bilderna
Vilka olika slags rum är Kadir och pappa i? 
Beskriv vad du ser. Vilket kladd är svårast att få bort, tror du?

Gemensam uppföljning
• Den här texten innehåller många ord med lite svårare 

konsonantmöten. De kan vara svåra att läsa, så skriv upp dem 
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på blädderblocket/digitala whiteboarden och repetera dem 
tillsammans:

 ibland 
kladdigt 
penseln 
skvätter 
roligt 
smeten 
smörgås 
sylt 
möbler 
härligt 
golvet 
 
Välj sedan en (eller flera) av kombinationerna och träna mer på, 
t.ex. sk. Skriv sk och därefter olika vokaler, läs ihop och lyssna 
tillsammans: skal, sko, skola, skål etc.

• Arbeta med enkla beskrivande ord/adjektiv i texten, t.ex.: 
”Kadir är kladdig.”  
Vilka andra ord i berättelsen beskriver hur något/någon är?  
Titta också på bilderna och beskriv föremålen och personerna.

• Arbeta vidare med adjektiv och lek ”Gissa hur jag känner mig”. 
Eleverna får mima hur de känner sig: ledsna, glada, hungriga, arga 
etc. Kompisarna gissar.

Mat-drömmar
Fakta
Vilka länder drömmer pojken att han åker till? 
Vilka maträtter drömmer pojken om?

Förståelse
Varför tror du att pojken drömmer om mat?

Analys
Om du byter ut bokstaven t mot bokstaven r i mat-drömmar, vad 
blir det då? 
Vad tycker du att boken skulle handla om, om den hette det nya 
ordet?

Titta på bilderna
Beskriv hur det ser ut i pojkens rum? 
Vilken mat och vilket land tycker du mest om i boken?

Gemensam uppföljning
• Prata om mat i olika länder och olika matkulturer. Har eleverna 

varit i andra länder och vad åt de då? Kommer några elever från 
andra länder/kulturer? Vad brukar de äta hemma? 

• Lista favoriträtter. Alla elever gör en egen lista, sedan sätter ni 
ihop en gemensam. Vilken rätt blev populärast? 

• Laga mat tillsammans! Har ni tillgång till kök gör ni t.ex. tacos 
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eller pizza. Annars kan ni göra en sallad, matig eller fruktig. Här 
passar det bra att öva på att läsa recept. De kan vara ganska svåra 
i kokböcker, så gör gärna egna. Innehåller recepten svåra ord, gå 
tillsammans igenom dem. I exemplet nedan, skriv först ”skivor, 
smörj, skinka, skära” på blädderblocket/digitala whiteboarden 
och läs orden tillsammans.

PIZZA-MACKOR för 10 personer
 
Du behöver: Gör så här: 
– 10 brödskivor – Sätt ugnen på 200 grader 
– 10 skivor ost – Smörj en plåt 
– 10 skivor skinka – Lägg bröden på plåten 
– 1 burk tomatsås – Bred på tomatsås på bröden 
– 3 tomater – Lägg på en skiva skinka på varje bröd 
– lite smör – Skär tomaterna i skivor 
   – Lägg en tomatbit på varje bröd 
   – Lägg ost överst på bröden 
   – Sätt in plåten i ugnen i 8 minuter

Nisse får ont
Fakta
Vad brukar Nisse göra? 
Vad måste flickan göra?

Förståelse
Varför blir flickan helt slut?

Analys
Hur kommer det sig att Nisse kan börja arbeta igen? 
Vad gör han då?

Titta på bilderna
Beskriv hur flickans hus och gård ser ut?  
Bor hon i en stad eller på landet, tror du?

Gemensam uppföljning
• Även den här texten innehåller flera ord med lite svårare    

 konsonantmöten. De kan vara svåra att läsa, så skriv upp   
 dem på blädderblocket/digitala whiteboarden och repetera dem   
 tillsammans: 
  verkstad  klippa 
  arbetar  gräset 
  brukar  vattna 
  spika  slut 
  måste  bra

 Be eleverna hitta på flera ord som börjar på:  
  bra, bre, bri, bro, bru, bry, brå, brä, brö. 
  spa, spe, spi, spo, spu, spy, spå, spä, spö. 
  kla, kle, kli, klo, klu, kly, klå, klä, klö 
  sla, sle m.fl.
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• Arbeta med skiljetecken: punkt, frågetecken och utropstecken:   
    frågetecken finns på sidan 7 i texten,  
    utropstecken finns på sidan 6, 7 och 8.  
Skriv meningarna på blädderblocket/digitala whiteboarden.  
Läs dem högt tillsammans och betona utropet eller att det är en 
fråga. Vad händer om man byter ut utropstecknet mot en punkt? 
Hur låter meningen då, när man läser den?  
Låt eleverna arbeta två och två och hitta på frågor som de ställer 
till varandra. Sedan ska de hitta på svar som är utrop:   
  Bra! Tack! Vad kul!   
Alla skriver ner ett par frågor samt svar och läser för varandra i 
klassen.

Var är svampen, Li?
Fakta
Vad letar My och Li efter i skogen? 
Hur gör de när de letar?

Förståelse
Varför vill Li gå hem?

Analys
Vilken årstid är det i boken? Varför tror du det?

Titta på bilderna
Hur ser det ut i skogen? Vilka djur och växter ser du på bilderna?

Gemensam uppföljning
• Om det är höst, gå ut i skogen och plocka svamp! Tillbaka i 

skolan sorterar ni svamparna och letar efter dem i en svampbok. 
Är det inte svampsäsong så får ni börja direkt i svampboken.  
Diskutera:  
Hur ser en svamp ut? Gå igenom de olika delarna: mycel, 
strumpa, fot, ring, skivor, hatt.  
Vilka olika typer av svampar finns det? T. ex . rörsvamp, skivling, 
fingersvamp. Vilka svampar är giftiga, vilka kan man äta?  
Låt eleverna rita av svamparna.

• Sjung om svampar (melodi Bä bä vita lamm)

   Svamp, svamp lille svamp 
  var är du någonstans? 
  Svamp,svamp lille svamp 
  var är du någonstans? 
  Bakom någon gren 
  under någon sten 
  bland löven, i mossan eller ingen ingenstans?
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Fylla år
Fakta 
Vad fick Magnus i födelsedagspresent?

Förståelse
Varför pirrade det så i Magnus mage?
Varför kom ingen in och sjöng för Magnus när han vaknade klockan 
sex på morgonen? (ny)

Analys
Beskriv hur Magnus hittade de olika ledtrådarna? 
Vad hade du velat ha i födelsedagspresent?

Språkträning
I ordet ”klockan” låter o som å. Kan du hitta fler sådana ord i 
boken? 
”Magnus fiskar upp flaskan.” Vad gör han? Vad hade man kunnat 
säga istället?

Gemensam uppföljning
• Varför hade Magnus familj gjort det så krångligt för Magnus på 

födelsedagen?

• Skriv ordet ”FÖDELSEDAGSPRESENT” på tavlan eller blädder-
blocket. Hur många nya ord kan eleverna få ut av bokstäverna i 
ordet?

• Försök hitta ord som beskriver hur det känns i kroppen vid olika 
tillfällen (t.ex. pirrar). Skriv en lista med orden.

• Födelsedagspresenter behöver inte bara vara saker. Eleverna kan 
ge förslag på vad man kan ge/få som man blir glad för och som 
inte är ett föremål.

• Hur brukar eleverna fira sina/familjens födelsedagar? Be dem 
berätta i samband med födelsedagen.

Gåtor
Fakta
I den här boken har varje gåta en rubrik? Vilka är rubrikerna? (ny)

Förståelse
Läs gåtan på sidan 11. Varför blir svaret tio ton och inte 30 ton? (ny)

Analys
Hitta på andra svar till gåtorna. Är de lika rätt? 
Skriv och rita tre egna gåtor och be en kamrat hitta på svar. 
Ordet ”hej” kan sägas på alla språk. Vilka språk kan finnas med  
på sidan 15?

Språkträning
Hur ser man att det är en fråga? 
Leta efter ord som har åtta bokstäver eller fler.

Nivå 4 – något längre meningar
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Gemensam uppföljning
• Ha regelbundet en gåtstund. Eleverna kan turas om att leta upp 

gåtor i olika gåtsamlingar. Det finns många roliga gamla gåtor.

• Ofta använder man ord i gåtor som kan ha flera betydelser, t.ex. 
femton. Försök göra fler gåtor med tvetydiga ord tillsammans.

Limbo
Fakta
Vilka är med och tävlar i limbo i berättelsen?

Förståelse
Hur leker man limbo? 
Varför vill Nina inte ge upp?
Vad viskar Sara till Nina på sidan 13? (ny)

Analys
Hur tror du att det blir på nästa fest som klassen har? Vem vinner i 
limbo då? (ny)

Språkträning
Vad menas med ”Killarna är inte så viga?” och ”Nuddar man åker 
man ut.”

Gemensam uppföljning
• Hitta så många ord som möjligt i texten som anger vad någon gör.  

 Skriv de ord som är svåra att stava.

• Lek limbo med en grupp i taget. Är det sant att flickorna oftast 
vinner? Pröva även pojk- och flicklag.

• Be eleverna berätta något som de är duktiga på.  
Diskutera: Är pojkar och flickor duktiga på olika saker?

• Vilka lekar brukar eleverna leka på sina fester? Be dem beskriva 
hur man leker dessa lekar.

Lindas listor
Fakta
Till vilka platser vill Linda åka på semester? (ny)

Förståelse
Vilka saker på Lindas listor kan man äta/dricka? Gör en egen lista. 
Vad är det för lista Linda skrivit på sidan 15? (ny)

Analys
Varför skriver man listor? 
Vad skulle du vilja skriva på din önskelista?

Titta på bilderna
Tycker du att Linda ser stor/vuxen ut på sidan 10?

Gemensam uppföljning
• Vilka saker på Lindas listor är svåra att läsa och stava till? Skriv 

dem på ”svåra” listan.
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• Ordna Lindas listor så att orden står i alfabetisk ordning.  
Den som vill kan samla alla orden och skriva dem i alfabetisk 
ordning.

• Vid utflykter m.m. som klassen gör kan några elever i taget få i 
uppdrag att skriva en lista på vad som ska med eller göras och 
sedan kolla att allt stämmer.

Mitt i natten
Från vilket rum hörde Martin ljud? (ny) 
Vilket trappsteg i trappan hoppade Martin över? Varför gjorde han 
det? (ny)

Förståelse
Vad för ljud tror du att Martin hörde? 
Varför gick Martin ner fast han var rädd? 
Var det en tjuv Martin hörde?

Analys
Vem var mannen som klättrade ut och smög iväg? Varför var han 
”räddad av en nattmacka”? 
Vaknar du på natten ibland och är rädd? Vad är du rädd för då? (ny)

Språkträning
”Martin vräker upp dörren.” Kunde det stått något annat? 
Ordet nattmacka är ihopsatt av två ord, natt och macka. Kan du 
hitta något annat sådant ord i texten?

Gemensam uppföljning
• Be eleverna berätta om tillfällen när de hört konstiga ljud eller   

 blivit rädda.

• Samla synonymer till ordet rädd.

• Ordet rädd har flera betydelser, t.ex. rädd om, rädd för, rädda 
någon, några är rädda. Diskutera vad de olika uttrycken innebär. 
Försök att komma på fler sådana ord.

• Eleverna skriver och illustrerar en egen spännande berättelse, 
t.ex. i serieform. Hans Arnold, som illustrerat denna berättelse, 
är specialist på att göra kusliga bilder. Se i biblioteket efter andra 
böcker illustrerade av Arnold. 
OBS. att han oftast har med sin signatur. (Se omslaget till boken.) 
Försök få eleverna att likna detta sätt att måla.

Svart och vitt
Fakta
Vem är hönorna tyckte bäst om svart? Vem tyckte bäst om vitt? (ny) 
Vart gick Svea och Vivan för att se vilka djur som var finast? (ny

Förståelse
Varför tyckte Svea och Vivan olika?  
Hur kom det sig att de ändrade sig? 
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Varför heter boken Svart och vitt? 
Vad var det som fick Svea och Vivan att bli vänner igen? (ny)

Analys
Tycker du att Svea och Vivan bråkade om något viktigt? (ny) 
Brukar du bråka med dina kompisar om ni tycker olika om något? 
(ny)

Språkträning
Leta efter ord på varje sida som beskriver något.

Gemensam uppföljning
• Arbeta gruppvis och gör två listor: Vad ser likadant ut på alla 

barn i gruppen? Vad ser olika ut? Vilken lista blev längst? Varför? 
Jämför med vad de andra grupperna kom fram till.  
Hur skulle det vara om alla var precis lika?

• Läs tillsammans en eller ett par sidor i boken men ta bort alla 
beskrivande ord (adjektiv, även färger). Hur låter berättelsen då? 
Vilket blir den bästa berättelsen? Varför? Prova att sätta in andra 
adjektiv i stället för de som finns, t.ex. motsatsen.
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En resa med ballong
Fakta
Hur låter det när Tor eldar under ballongen? (ny)

Förståelse
Varför ramlar Fina nästan ut ur ballongen? 
Vilka är det som räddar Fina? (ny)
Vad arbetar Elin med? (ny)

Analys
Vad tror du det är som gör att en luftballong kan flyga? Vad finns det 
mer som man kan flyga med?
Hur tror du att Fina känner sig när hon har blivit räddad? (ny)

Titta på bilderna
Titta på s. 6 – 7. Kan du se var skolan är?

Språkträning
Den här berättelsen innehåller mycket dialog. Det betyder att 
personerna pratar med varandra. Hur ser man det i texten?

Gemensam uppföljning
• Dramatisera texten! Dela in klassen i grupper, fyra elever i varje 

grupp. Låt varje grupp dramatisera det som de har läst. De kan 
själva välja om det ska vara hela boken eller bara en episod, t.ex. 
när Fina håller på att ramla ur ballongen. Spela upp scenerna för 
varandra.

• Kartövning - eleverna får tänka sig att de sitter i en luftballong 
och tittar ner på något, det kan till exempel vara sitt eget 
bostadsområde eller skolan. Sedan ritar de av huset/området/
skolan som de tror att det/den ser ut från luften.

Esse på äggjakt
Fakta
Vem är det som eldar i skogen? (ny)

Förståelse
Varför stjäl Mille Monster äggen?
Hur lurar Esse och Max Mille Monster? (ny) 
Hur kommer det sig att boet kan åka upp i luften?

Analys
Vad är Esse, Max och Mille Monster för djur?
Vad händer med Esse när han tar på sig sin mantel? (ny)

Språkträning
I ordet ”gott” låter o som å. Kan du hitta flera sådana ord? 
Titta på sidan 3. Vad kallas det klädesplagg som Esse tar på sig? 
Känner du till några andra sago- eller seriefigurer som klär sig i 
sådana?
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Gemensam uppföljning
• Skriv x-ord från texten på blädderblocket/digitala whiteboarden: 

Max, flaxa, kraxa. Läs orden högt, låt eleverna skriva dem. 
Fortsätt sedan att tillsammans komma på andra ord med x. Prata 
om att x används i vissa ord istället för kombinationen ks.

• Lek ”Hänga gubbe” – en bra bokstavslek när man ska jobba med/
introducera långa ord.  
Låt eleverna ha boken framme och bestäm ett ord ur texten,  
 t.ex. äggjakt. Rita sedan sju streck på tavlan/digitala white-
boarden – ett streck för varje bokstav. Eleverna får turas om att 
säga en bokstav. Finns den bokstaven i ordet, så skriv den på rätt 
streck.

                J               T __ __ __ __ __ __ __

 Om bokstaven inte finns, rita en del av ”hängningsbilden”.

Göte åker rullor
Fakta
Hur låter fåglarna på sidan 15? 
Vad får Göte på huvudet när han hamnar i sandlådan? (ny)

Förståelse
Varför tar Göte på sig olika saker när han ska åka rullor? Vad tar han 
på sig?

Analys
På varje sida i boken finns det en liten rosa figur. Vem tror du att det 
är? Hitta på en egen berättelse om figuren.

Språkträning
Rullor är ett annat ord för rullskridskor. Kan du något mer ord som 
också betyder rullskridskor?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med ng-ljudet och berätta att det stavas på tre olika sätt: 

börja med NG och gå igenom flera sådana ord, kanske finns det 
föremål i klassrummet (ringar, en sångbok).  
Vad har barnen hemma? (säng, bassäng, slang, lingonsylt)  
Vilka ord i boken stavas med ng? (många, gång, springer, svänga) 
Finns det någon bild i boken med ett ng-ord? (gungor).  
     Skriv upp alla orden på tavlan/digitala white-boarden under 
rubriken NG. Därefter kan du ta upp stavningarna N före k och 
med G före n. Skriv rubrikerna N och G och sedan ord under. 
I boken hittar ni tänker och hink. Hemma har barnen en ugn och 
kanske en vagn.

• Lek ”Följa Göte” och låtsas att ni är Göte på rullor: 
En elev får vara Göte. De andra eleverna ställer sig på rad efter 
honom. Nu ska alla följa efter Göte och göra precis som han: glida 
fram på rullorna, hoppa över sandlådan, åka på en sten och ramla 
o s v. När Göte kommit tillbaka till den plats han började får 
nästa elev vara Göte.
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• Lek med ”sammansatta ord”. Börja med att skriva sand och låda 
på tavlan/digitala white-boarden. Vad blir det för ord?  
Kom tillsammans på flera ord som när man sätter ihop dem blir 
ett tredje ord. 

• Lek sedan ”Så ska det låta”: 
Till leken krävs bildkort föreställande olika föremål, t.ex. på ett 
glas, ögon, en sol, en stol, ett segel, en båt, en blomma.  
Dela in eleverna i två – fyra lag som ska tävla mot varandra.  
Tävlingen går ut på att varje lag, i tur och ordning, ska sätta ihop 
ett par av bilderna till en sång. En sol + en sjö kan t.ex. bli  
”Sol, vind och vatten”. 

Markus mekar
Fakta
Vart är Markus och pappa på väg när det börjar ryka om bilen? (ny)

Förståelse
Vad är det för fel på bilen när det ryker från motorn? 
Varför tycker Markus att pappa är barnslig? 
Vem är det som egentligen fixar motorn?

Analys
Vad händer sedan? Kommer det fram vem som egentligen fixade 
motorn, tror du? Hur går det till i så fall? (ny)

Språkträning
Orden pappa och sladdar innehåller ”tvillingbokstäver” (pp och dd). 
Kan du hitta flera sådana ord i texten?

Gemensam uppföljning
• Fortsätt arbeta med dubbelteckning –”tvillingbokstäver” –  

se ovan. Är eleverna mogna, prata om långa och korta vokaler. 
Vokaler kan låta olika: a i kal och kall låter på olika sätt.  
När vokalen låter som i alfabetet kallas den för låååång, som i 
kaaal. När vokalen INTE låter som i alfabetet kallas den för kort, 
som i kall. När vokalen är kort skriver man två konsonanter  
efter den.  
På den här nivån kan det vara alldeles för tidigt att prata om 
lång och kort vokal, men det avgör du som lärare. Tycker du inte 
att eleverna är mogna för det, lyssna bara på ljuden och använd 
begreppet ”tvillingbokstäver”.

• Berätta att man aldrig skriver två k bredvid varandra.  
Det första byts ut mot ett c. Leta efter ord med ck i texten (lock, 
däck) och i bilderna (rock, skiftnyckel, startnyckel).  
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Roliga historier
Fakta
Vad tänker flickan på sidan 12 – 13 göra med fågelfröna? (ny)

Förståelse
Varför säger den rödhåriga tanten på sidan 5 att den gråhåriga tanten 
har ”aska kvar”? (ny)

Analys
Vilken historia i boken tycker du är roligast? Varför? Jämför med en 
kamrat.

Titta på bilderna
Många bilder i den här boken innehåller skyltar. Kan du läsa vad det 
står på dem? (På sidan 12 – 13 blir det lite knepigt …)

Språkträning
När man skriver en berättelse finns det olika sätt att visa att 
personerna i texten pratar. I de roliga historierna är det gjort på tre 
olika sätt. Kan du se vilka?

Gemensam uppföljning
• Samla in roliga historier i klassen och prata om vad som gör en   

 historia rolig. Gör en egen bok och illustrera.

• Arbeta med motsatsord. Skriv ner ord från texten på tavlan/  
 digitala whiteboarden: 
  roliga – tråkiga 
  sover – vaknar 
  tro – veta 
  minnas – glömma 
  klok – tokig 
  sakta – fort

 Kom på fler ord och uttryck tillsammans.

• Gör ett memoryspel med motsatsord. Skriv orden på kort, plasta  
 in och klipp ut.

• Arbeta med talstreck/pratminus och gå igenom hur och när man 
använder det: i berättelser och dialoger ( när två eller flera pratar 
med varandra). Man börjar alltid på ny rad när man använder 
talstreck.  
Läs i boken och jämför de texter där talstreck används, med texter 
som istället har namn och kolon för att markera tal (sidan 2, 3 
och 14) och de som har pratbubblor (sidan 4 – 5).

• Skriv texten från sidan 14 på tavlan/digitala whiteboarden, men 
utan namn och kolon. Sedan får eleverna skriva av texten och 
istället skriva talstreck eller rita av bilden och göra pratbubblor.
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SMS
Fakta
Vad heter de båda Lisorna i efternamn? 
Vad heter Lisornas kompisar? (ny)

Förståelse
Varför missuppfattar kompisarna inbjudan från Lisa M. och går hem 
till Lisa W.?

Analys
Har du varit med om någon liknande missuppfattning som Lisa W 
och hennes kompisar? Vad hände då? (ny)

Språkträning
I den här berättelsen är mobil en telefon. Vet du någonting annat 
som också kallas för mobil?
Titta på sms:et på s. 4. Det är ganska långt för att vara ett SMS.  
Hur skulle man kunna skriva det kortare?
Be eleven leta i texten efter ord som innehåller ck- och ng-ljud. 
Skriv ner dem i två spalter.

Gemensam uppföljning
• Den här berättelsen är skriven i ”jag-form”. Prata om olika   

 berättarstilar. Kan det vara en påhittad berättelse fast det är ett   
 ”jag” som berättar? Hur skriver författare annars?  
 Gör om texten och byt ut ”jag” mot ”Lisa W”, eleverna får turas  
 om att läsa.

• Diskutera tillsammans olika typer av texter och olika sätt att   
 meddela sig: sms, mejl, brev, telefonsamtal, chatt etc.  
 Hur skiljer de sig åt? Likheter? När passar de olika sätten bra att  
 använda, när är de dåliga?

• Dela in klassen i grupper. Varje grupp får en uppgift: skriva sms, 
skriva ett mejl, skriva ett brev, skriva ett vykort etc.  
Sedan ska alla skriva samma meddelande utifrån samma 
händelse. T.ex.: Ni är på kollo, någon har varit dum och ni skriver 

hem för att berätta om detta. Sedan jämför ni de olika texterna. 
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Britta byter säng
Fakta 
Vilken sorts säng vill Britta ha? 
Vilken sorts säng vill mamma ha? 
Vilken sorts säng vill pappa ha?

Förståelse
Varför tror du att pappa vill köpa en ny säng i början av berättelsen? 
Vad kan det vara som låter på natten?

Analys
Hur kommer det sig att Britta byter säng på natten, tror du? 
Brukar du sova hela natten i din egen säng?

Titta på bilderna
Var och hur sover Brittas leksaker egentligen?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med dubbelteckning – leta ord i texten och skriv dem på 

blädderblocket/digitala whiteboarden. Hur skulle orden låta om 
de inte hade dubbelteckning?  
Skriv mama bredvid mamma etc. och läs högt tillsammans.
Är det några barn i klassen som har namn med dubbelteckning, 
precis som Britta? 

• Titta på bilden på sidan 2 – 3. Vad står det i alla annonser? Hur 
ser de ut? Titta i tidningar och läs annonserna i dem, diskutera 
vem/vilka annonserna vänder sig till och vad de vill sälja. 
Diskussioner av det här slaget är en bra introduktion till att 
arbeta med källkritik. Avsluta med att barnen får rita och skriva 
egna annonser för valfri produkt.

Elton älskar speedway
Fakta
Vad heter Leons speedway-lag? 
Hur skadar sig Leon när han ramlar av motorcykeln?

Förståelse
Vad betyder det att åka i par med någon, tror du? 
När Leon skadar sig gråter Elton för han är så ledsen. Men varför 
tror du att han fryser? 

Analys
Varför tror du att Elton alltid tycker Leon är bäst, även om han inte 
vinner? 
Vad är viktigt när man tävlar, tycker du? Är det att vinna? Eller är 
det något annat?

Titta på bilderna
Beskriv Leons motorcykel. 
Hur kan man se i bilderna att det går fort när de kör sina 
motorcyklar?
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Gemensam uppföljning
• Skriv upp ordet speedway på blädderblocket/digitala white-

boarden. Vilket språk tror eleverna att det är?  
Översätt speed och way. Hur skulle det låtit på svenska? Fartväg? 
Ta upp andra engelska ord som vi använder (barnen vet förmod-
ligen inte att de är engelska):  
cool, kidsen, smiley, skateboard, snowboard, sale, rock m. fl.

• Vilka sporter går eleverna i klassen på? (deltar de själva eller som 
publik) Tävlar de? Hur är det? Läskigt? Roligt? Spännande?  
Hur är det att titta på när andra tävlar? Håller de på något 
speciellt lag i någon sport?

• Räkna utropstecken i texten (12 st). Vad vill de visa? Skriv egna 
meningar/utrop med utropstecken.

Fem trappor upp
Fakta 
Var någonstans börjar berättelsen? 
Vem bor två trappor upp i huset som barnen besöker? Vad gör hon?

Förståelse
Vilka bor fyra trappor upp? Varför smyger barnen förbi den dörren? 
Vilken adress bor barnens morfar på? 

Analys
Beskriv vad barnen upplever på varje våning på väg upp till morfar.  
Vi har fem sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Vilka sinnen 
finns med i berättelsen? Leta i texten. 

Titta på bilderna
Lägg ett papper för texten. Berätta och beskriv med egna ord hur 
barnen går för att komma till morfar.

Gemensam uppfölning
• Låt eleverna beskriva sin väg hemifrån till skolan. Hjälp dem 

genom att skriva stödord/stödmeningar på blädderblocket/digitala 
whiteboarden:

 Jag startar…  Min väg/gata heter … Jag går förbi … Jag  åker …  
Jag ser … Jag hör …. Det luktar …

• ”Mina grannar” - eleverna ritar och skriver om sina grannar.

• Träna höger och vänster. Eleverna går runt med ena handen 
framsträckt, den andra bakom ryggen. De väljer själva vilken 
hand som ska vara var.  
Nu ska eleverna hitta en kompis som har samma hand framräckt 
och hälsa på honom/henne.  
Samtidigt säger de också om de hälsar med höger eller vänster. 
När de vill kan de byta plats på händerna. Är det här svårt för 
några barn, så knyt snören i olika färger runt deras händer.



64

Nivå 4 Paket/Box 3

Filip i fara
Fakta
Vilken sport tränar Filip? 
Varför kom inte pappa och hämtade Filip efter träningen?

Förståelse
Varför tycker inte pappa att Filip behöver en mobil? 
Hur kommer det sig att pappa ändrar sig och förstår varför det kan 
vara bra med en egen mobil?

Analys
Vem är Danne? Berätta om honom. Finns det stora killar och tjejer i 
din skola som du är rädd för? 

Titta på bilderna
Beskriv hur skolgården ser ut när Filip sitter och väntar på pappa. 
Vad tror du att det är för årstid? Vad kan klockan vara när Filip 
sitter där? 

Gemensam uppföljning
• Diskutera när det är lagom att få en egen mobil och varför.

• Arbeta med motsatsord. Börja med några ord från texten: 
  skrattar - gråter 
  vuxen - barn 
  sur - glad 
  ingenting - allting 
  mörk -ljus 
  kall - varm 
  fryser - svettas 
  trött - pigg 
  fort - långsamt 
  blundar - tittar 
  ensam - tillsammans 
  glömde - kom ihåg 

 Skriv de första motsatsparen på blädderblocket/digitala white-
boarden och gå igenom dem. Därefter skriver du bara det första 
ordet och eleverna får föreslå motsatsorden.  
Hitta sedan på egna motsatsord och sätt in dem i meningar.

• Jobba med o-ord från texten som har icke ljudenlig stavning och 
där o låter som å: 
  handboll, kommer, telefon

 Läs dem högt tillsammans och kom sedan på nya ord, förslag: 
  borta, docka, ekorre, form, Gotland, hoppa, klocka , kol,   
  kompis, konstig, kopp, korv, kropp, lejon, loppa, lova, morra,   
  shoppa, slott, soffa, sova, Stockholm, stopp, storm, tomte,   
  torka, torr

• Eleverna använder orden och skriver en berättelse!
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Li rider i skogen
Fakta
Vad var det som skrämde Hjalmar? 
Vilket djur skojar Li om att Hjalmar tror han är?

Förståelse
Hur gör Li för att få Hjalmar att gå lite långsammare/att sakta in? 
Hur kommer det sig att Li inte skadar sig när hon ramlar av 
Hjalmar?

Analys
Varför tror du att Hjalmar har bråttom att komma ut i skogen? 
Varför tror du att Li börjar gråta när Hjalmar lugnat sig?  
Berättelsen slutar lyckligt, men hur kunde den också ha slutat?

Titta på bilderna
Vilka andra djur ser du i skogen? 
Vet du vad de olika träden i skogen heter?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med långa och flerstaviga ord från texten:  

  tyglarna 
  bakbenen 
  tårarna 
  ansiktet

 Eleverna skriver orden på ordkort. På baksidan av varje kort ritar 
de orden och skriver dem i singular med en eller ett framför. 

• Händelseordning – i vilken ordning händer följande:   
  Hjalmar ställer sig på bakbenen. 
  Nu vill Li rida vidare. 
  Li och Hjalmar är på väg till skogen.

 Skriv de tre meningarna på blädderblocket/digitala whiteboarden. 
Sedan ska eleverna skriva av dem, men i rätt ordning.

• Gå ut i skogen! Stanna vid en fin plats och ha en liten samling. 
Eleverna får beskriva naturen, inspirerade av beskrivningarna i 
boken: stigen är smal och stenig, gräset är mjukt etc.

Min bästa present
Fakta
Vad är det bästa pojken vet? 
Vad är det bästa pojkens syster vet? 
Vad har pojkens pappa för smeknamn på pojken?

Förståelse
Varför tycker pojken så mycket om att gräva? 
Varför är det så bra att pojkens syster har en lyftkran?

Analys
Skulle det här verkligen kunna hända på riktigt? 
Har du någon (hemlig) önskan om en väldigt speciell present?
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Titta på bilderna
Hur hittar pojken till grävmaskinen?
Titta på sidan 5. Vad har pojken hittat för saker när han har grävt?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med sammansatta ord. Börja med dem från texten: 

  grävmaskin 
  trädgård 
  fågelbur 
  lyftkran 
  julklapp

 Skriv först hela orden på blädderblocket/digitala whiteboarden.  
Skriv dem sedan delade. Några barn får skriva av dem på kort, 
några rita bilder till. Bygg ut med flera ord och tillverka ett eget 
memory. Tips på ord som passar dem ovan:  
  tvätt, disk, skopa, stam, löv, barr, unge, kanin,  
  vatten, tomte, gran

• Skriv önskelistor! Låt eleverna önska sig precis vad de vill.  
Sedan kan de byta med varandra och läsa dem högt.

• Bygg en egen grävskopa. 
Du behöver: 
– rengjorda mjölkförpackningar 
– färg och pensel 
– svart(målad) kartong 
– påsnitar 
– sax eller kniv 
– lim

påsnitar

ett halvt 
mjölkpaket 

mjölpaketets undre del som är 
avskuret diagonalt 

utklippta från mjölkpaket 

mjölkpaket med 
avskuren topp 

påsnitar
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Alla hjärtans dag
Fakta
När är det Alla hjärtans dag? 
Vad händer Marie på Alla hjärtans dag?

Förståelse
Hur kan man fira Alla hjärtans dag? 
Hur får Marie reda på vem som skrivit kortet? 
Vem ska Marie göra ett kort till? (ny)

Analys
Hitta på en rubik till sista sidan.
Varför tror du att det pirrar i magen på Marie, när hon upptäcker 
vem som skrivit kortet? (ny)

Titta på bilderna
Hur visar tecknaren att Marie blir kär? (ny)

Gemensam uppföljning
• Vad hände sedan med Marie och Nicklas? Hitta på en fortsättning 

på berättelsen.

• Varför kallas dagen Alla hjärtans dag? Kunde den ha hetat något 
annat? Be eleverna föreslå alternativ.

• Vad kan man fira? Gör en lista på tillfällen. Kan man fira på andra 
sätt än att ge varandra saker?

• Hitta på en dag i skolan som är värd att fira. (T.ex. första dagen 
efter ett långt lov, en fredag i månaden.) Bestäm gemensamt hur 
den ska firas.

Anne-Lida
Fakta
Anne-Lida hade tråkigt och drömde om ett annat liv.  
Vad ville hon bli och vad ville hon göra?

Förståelse
Varför ville Anne-Lida ha ett annorlunda liv? (ny) 
Varför bestämde hon sig till sist för att stanna kvar i åkern? (ny)

Analys
Brukar du fantisera om något? 
Vilken sport tror du att Anne-Lida skulle klara av? 
Tror du att Anne-Lida är ett barn eller en vuxen?

Språkträning
Anne-Lida är sammansatt av två namn: Anne och Lida. Vet du några 
andra sådana namn?

Nivå 5 – längre och lite svårare ord
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Gemensam uppföljning
• Varför bestämde sig Anne-Lida för att stanna kvar i jorden till   

 slut?

• Be eleverna berätta/rita och måla vad de vill bli när de blir vuxna 
och varför.

• Eleverna kan också fråga föräldrar eller andra vuxna vad de hade 
för drömmar. Vad blev det av drömmarna?

• Gör en förteckning över yrken som eleverna känner till. Börja 
med Anne-Lidas drömyrken. Vad vet eleverna om vad yrkena 
innebär? Diskutera.

• Studera bilderna med de olika yrkesdrömmarna. Vad kommer till 
på varje bild?

• Ordet flingor (på sidan 2) har två betydelser. Vilka? Hitta på andra 
ord som också har två betydelser. (Visa eleverna hur de kan ta 
hjälp av en ordlista!)  
Obs. Annelida är den vetenskapliga zoologiska termen för släktet 
ringmaskar, till vilka daggmaskarna hör.

Göte fiskar
Fakta
Varför vill inte Göte sätta masken på kroken? (ny)
Vilka saker fick Göte på kroken?

Förståelse
Varför tyckte Göte att han hade haft en perfekt fisketur? (ny)

Analys
Vad brukar man få på kroken när man metar?

Språkträning
Vad menas med att ”få napp”? 
Vilka ord i berättelsen hör ihop med att meta/fiska?

Titta på bilderna
På bilderna i berättelsen finns en figur som inte nämns i texten. 
Vem är det och vad gör han?

Gemensam uppföljning
• Hitta på vad Göte gjorde innan han gick iväg på sin fisketur. Vem 

är han? Hur förberedde han sig?

• Skriv en berättelse om den lilla musen som finns med men aldrig 
nämns.

• En saga innehåller ofta tretal. Vad är det i berättelsen som 
inträffar tre gånger?

• Be eleverna berätta om en gång när de metade/fiskade.  
Vad behöver man för utrustning?

• Rita och måla en stor, vacker fisk.
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Jim på älgjakt
Fakta
Varför knöt pappa fast röda band på Jims kläder? 
Varför sköt inte pappa älgarna?

Förståelse
Vad gjorde Jim på höstlovet?
Varför var Jim nervös när han satt i älgtornet? (ny)

Analys
Varför tror du att man jagar älgar? Vad gör man med de döda  
djuren? (ny)

Språkträning
Vad menas med att ”fälla” en älg?
Vad kallas älghonan, älghanen och älgarnas ungar? Om vilka andra 
djur säger man likadant?

Gemensam uppföljning
• Ordet älg finns i många former i texten. Vilka?  

Skriv en älgordlista.

• Är det någon i klassen som har varit med på jakt? Be dem berätta.

• Varför jagar man älg, rådjur m.m.? Var någonstans kan man hitta 
älg och rådjur? Varför jagar man på hösten? Varför måste man vara 
så tyst? Vilka är det som jagar? Vad gör man med djuren som man 
fällt? O.s.v.

• Jens Ahlboms stämningsfulla bilder kan vara inspiration för 
elevernas eget naturmåleri. Gå ut och se hur en skog eller ett 
skogsbryn ser ut vid olika årstider – färger, träd, annat.

Siri och Staffan
Fakta 
Vad åt Siri när hon tog en paus? (ny) 
Vad tyckte Siri att makaronerna och köttbullarna såg ut som, när de 
var färdiga? (ny)

Förståelse
Varför ville Siri laga mat just den här dagen? 
Vem lagade egentligen maten?

Analys
Hitta på en egen titel till berättelsen. 
Brukar du laga mat hemma ibland? Vad lagar du då? 
Skriv och rita en egen serie med pratbubblor.

Titta på bilderna
Beskriv hur det ser ut i köket på bilden på sidan 16. Använd många 
olika ord! (ny)
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Gemensam uppföljning
• Gör en kort serie i t.ex. tre bilder som berättar vad som händer i 

Siris och Staffans kök efter maten. Vem gör vad? Använd gärna 
pratbubblor.

• Vilka är elevernas favoriträtter? Varför? Gör ett enkelt stapeldia-
gram och se vad som är mest/minst vanligt.

• Gör en lista över vanliga svenska maträtter och vanliga impor-
terade. Försök ta reda på varifrån de kommer. (Bra att se hur 
många av de importerade rätterna som är våra favoriter).

• Diskutera vem/vilka som lagar mat hemma resp. hjälper till.  
Är det olika bland flickor och pojkar, småsyskon och stora syskon 
o.s.v. Varför måste man lära sig laga mat, röja och ta hand om 
disk?

Lis hemliga vän
Fakta 
Vad hette Lis kompisar 
Vilka ville Li bjuda på sin fest?

Förståelse
Hur pratar Li och Hjalmar med varandra? (ny)  
Vad tror du att Li viskade till Hjalmar på sidan 7? (ny) 
Vilken gäst kom sist? Vem är det? (ny)

Analys
Varför tror du att Lis mamma var rädd för hästar? Tror du att hon 
fortfarande var rädd för Hjalmar i slutet av berättelsen?

Språkträning
Leta efter ord i berättelsen som börjar med ett j-ljud, men som 
stavas på ett annat sätt.

Gemensam uppföljning
• Hur tror du att Hjalmar kom hem till Li? Berätta hur det kan ha 

gått till. Visste Lis kompisar att det skulle komma en häst?

• Fundera: Är det möjligt att bjuda hem en häst? Hur skulle du ha 
gjort i Lis ställe?

• Diskutera: Vilka är klassens favoritdjur?  
Vilka har djur hemma? Varför kan inte alla ha djur?  
Vilka djur kan en allergisk person ha?

• Rita och måla favoritdjuret. Skriv en berättelse om varför det är 
favoritdjur. Alt. Berätta om det egna djuret.

• Leta i texten efter alla ord som har ett j-ljud. Gör spalter på  
tavlan eller blädderblocket och skriv orden beroende på stavning  
i respektive spalt. Leta också i andra böcker efter ord med j-ljud.
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Esse och den stulna ån
Fakta
Varför stal Mille Monster ån?

Förståelse
Hur gjorde Mille Monster för att stjäla vattnet i ån?
När och hur kommer Esse på hur de ska lura Mille Monster? (ny)

Analys
Hur tror du att Mille Monster gjorde sedan för att få bada?

Språkträning
Den här berättelsen innehåller rubriker. Byt ut dem och hitta på 
egna som du tycker passar.
Be eleven leta efter ord som stavas med j-ljudet (här finns j, g dj, hj).

Gemensam uppföljning
• Esse är en liten superhjälte. Kan eleverna komma på flera sådana? 

Vad är det som gör någon till en superhjälte? Låt alla i klassen 
uppfinna en egen drömhjälte och rita honom/henne. De som kan 
skriver upp vilka egenskaper hjälten har.

• Berättelsen innehåller många ”vattenord”: bada, badkar, å, 
simma, dyka, strand, forsa, sjö, skumbad.  
Skriv alla orden på tavlan/digitala whiteboarden och fyll sedan på 
listan med alla vattenord ni kan komma på.

• Leta information om bävrar på nätet och i faktaböcker och gör 
små faktatexter om bävern. Ge gärna eleverna frågor som de ska 
svara på: 
  Hur gammal kan en bäver bli? 
  Hur stor är en bäver? 
  Vad har den för färg på pälsen? 
  Vad äter en bäver? 
  Vilket annat djur är bävern släkt med? 
  Var och hur brukar bävern bo?

Hildur har ingen svans
Fakta 
Vilka saker fantiserar Hildur om att hon skulle vilja ha? 
Vems skolväska har Hildur fått ärva? (ny)

Förståelse
Vad kommer Hildur egentligen fram till i slutet av berättelsen? 
Hur kommer hon fram till det? (ny)

Analys
Brukar du fantisera som Hildur? Vad önskar du dig då?

Språkträning
Ordet ”gympa” kommer från ett annat ord. Vilket? 
Vad menas med att man ärver? Vad kan man ärva?
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Gemensam uppföljning
• Eleverna gör egna fantasifigurer. Be dem komma på så många 

annorlunda och nya kroppsdelar som möjligt och rita dem.  
De som kan ska också skriva vad de ska vara bra för.

• Arbeta med synonymer. Skriv ner ord från texten på blädder-
blocket/digitala whiteboarden: 
  orättvis – oschyst 
  retad – mobbad 
  smilgrop – skrattgrop 
  söt – fin 
  glad – lycklig 
  vifta – svänga 
  snuvig – snorig

 Övningen kan göras svårare genom att du säger oschyst, mobbad, 
skrattgrop etc. Sedan får eleverna leta efter synonymer i texten.

Jag gräver
Fakta
Beskriv hur grävskopan i boken ser ut. 
Vad kan man göra med en grävskopa? 
Vad kan man hitta i marken när man gräver?

Förståelse
Varför blev halva staden utan ström i den här berättelsen?
Varför tyckte mannen att det var så spännande att hitta en boplats 
från stenåldern? (ny)

Analys
Mannen i boken tycker att han har ett toppenjobb. Tycker du det? 
Varför?/Varför inte? (ny)

Språkträning
Grävskopan styrs med en joystick. Vilket språk tror du att det ordet 
kommer från?

Gemensam uppföljning
• Träna adjektiv med eleverna:  

Adjektiv är ord som berättar hur något är. Adjektiv beskriver en 
sak eller en person.  
Det finns gott om adjektiv i den här boken:  
Jag har en grön grävskopa. Den är stor och tung. 
Leta tillsammans efter fler adjektiv i texten och skriv upp dem 
på tavlan/digitala whiteboarden. De flesta av dessa adjektiv 
beskriver saker.  
Kom gemensamt på adjektiv som beskriver människor.  
Därefter får eleverna sitta två och två och dels beskriva sig själva, 
dels varandra.
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• Bygg en grävskopa: 
Du behöver: 
– rengjorda mjölkförpackningar 
– färg och pensel 
– svart(målad) kartong 
– påsnitar 
– sax eller kniv 
– lim

Koka soppa på en spik
Fakta
Vilken årstid är det i den här berättelsen? (ny) 
Varför ville inte gumman bjuda gubben på mat? (ny)

Förståelse
Vad innehöll gubbens soppa? Vad var det som gjorde att den blev så 
god?

Analys
Uttrycket ”att koka soppa på en spik” kommer från den här sagan. 
Vad menar man när man säger så? 
Vad skulle du ha för ingredienser i din soppa om du skulle ”koka 
soppa på en spik”?

Titta på bilderna
Bilderna i den här boken är inte enbart tecknade. Hur tror du att de 
är gjorda?

Gemensam uppföljning
• Det här är en gammal svensk saga. Den finns i fler versioner.  

Kan ni hitta flera i skolans bibliotek? 

• Träna substantiv med eleverna. 
Substantiv är ord för saker, människor och djur. 
Substantiv är ord som du kan sätta en, ett eller flera framför. 
Leta tillsammans efter substantiv som finns i sagan.  
Skriv dem på blädderblocket/digitala whiteboarden i två spalter 
med rubrikerna en och ett. Tänk på att vissa ord i texten måste 
göras om till grundform. Fyll sedan på med egna ord som eleverna 
kommer på.

påsnitar

ett halvt 
mjölkpaket 

mjölpaketets undre del som är 
avskuret diagonalt 

utklippta från mjölkpaket 

mjölkpaket med 
avskuren topp 

påsnitar
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Leo tränar fotboll
Fakta
Vilka dagar i veckan tränar Leo fotboll? 
Hur gammal är Leo? Hur gamla är pojkarna som tränar när han 
kommer till planen? 

Förståelse
När i berättelsen förstår Leo att han är på fel träning? Hur märker 
han det? (ny)

Analys
Leos värsta dag blir den bästa dagen i hans liv, varför? Har du varit 
med om något liknande?

Språkträning
Vad menas med att ramla pladask? 
Leta efter ord i texten som har ordet fotboll i sig. Kan du komma på 
några andra fotbollsord?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med ord som uttrycker känslor. Det är många känslor som 

beskrivs i den här berättelsen, både direkt och ”mellan raderna”. 
Diskutera tillsammans hur Leo känner sig: 
– I början av boken (stressad - Hur mår man då? Hur känns det i 
magen? Hur fungerar det att göra saker?) 
– På sidan 9, när han springer ut på planen (lättad - Varför är han 
det? Hur känner man sig då?) 
– På sidan 11 när han har ramlat och alla skrattar (pinsam, 
bortgjord). 
– På sidan 14 (glad) 
– På sidan 16 (lycklig)

• Träna verb med eleverna:  
Verb är ord som talar om vad någon gör eller berättar om något 
som händer. 
Leta tillsammans efter verb som finns i texten. Skriv dem på 
blädderblocket/digitala white-boarden. Fyll på med elevernas 
egna förslag.  
Sedan kan ni leka charader. Skriv upp alla verben (samt gärna 
några till) på lappar som ni lägger i en skål. Dela upp eleverna 
i två (eller flera) lag. Barnen turas om att dra en lapp och 
dramatisera/visa det verb som står på lappen. Det gäller för de 
andra barnen i det egna laget att så snabbt som möjligt gissa vad 
det är. Nästa lapp dras av någon från motståndarlaget som gör 
samma sak.
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Spöknatten
Fakta
Beskriv hur det ser ut i Ellas lekstuga när hon kommer dit efter att 
inte varit där på länge. (ny)

Förståelse
Vad är lillebror rädd för när han hör mystiska ljud?
Vad var det egentligen som lillebror och Ella hörde?(ny)

Analys
Blir ljud och rörelser läskigare i mörker? Varför? 
Vad menas med att vara mörkrädd?

Språkträning
Vad menas med uttrycket ”huller om buller”? 
Ordet spöknatt är hopsatt av två ord. Kan du hitta flera sådana ord i 
texten?

Gemensam uppföljning
• Leta information om igelkotten på nätet och i faktaböcker och 

gör en tankekarta tillsammans. Eleverna kan arbeta i grupper som 
svarar på olika frågor.

   Ålder? 
  Storlek? 
  Föda? 
  Ungar? 
  Etc. 
I mitten skriver ni ”igelkott”, i ringarna runtom skriver ni 
faktauppgifterna som eleverna hittar.

• Sjung om igelkotten (mel. Blinka lilla stjärna)

  Igelkotten rund och go 
  sover i sitt lilla bo. 
  Mycket mask hon ätit har. 
  Under löven bor hon kvar. 
  Hela vintern sover hon 
  och till våren vaknar hon.
  
  När hon vaknar blir det fart, 
  mask hon måste hitta snart. 
  Måste också se sig för 
  där som alla bilar kör. 
  Vatten vill hon gärna ha, 
  vi kan hjälpa du och jag.
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NIVÅ 5, Paket/BOX 3

Basketfeber
Fakta
Vad drömmer Dilan om och hur slutar drömmen? 
Hur ofta tränar Dilans lag?

Förståelse
Varför har Dilan svårt att sova? 
Beskriv vad basketfeber är.

Analys
När har du svårt att sova? 
Hur gör man när man peppar varandra? När tycker du man ska 
peppa varandra?
Dilan tycker att basket är världens bästa sport. Hur förstår man det? 

Titta på bilderna
Beskriv hur basketplanen ser ut? Vad betyder de olika linjerna, tror 
du? 
Vad tänker Dilan på, när hon är sjuk på riktigt?

Språkträning
Dilan är en bra förlorare. Hur är en bra förlorare? 
Leta efter ord i texten som beskriver hur man känner sig, t.ex. glad, 
kall. Kan du komma på andra ord som beskriver hur man känner 
sig?

Gemensam uppföljning
• Nytt för nivå 5 är rubriker. Gå igenom dem tillsammans.  

Vad vill de berätta? Skulle de kunnat vara annorlunda?  
Hur i så fall?

• Arbeta med ng-ljudet. Leta efter ord i texten som stavas med ng.  
  poäng, passning, sängen, gånger, ring, springande

• Rita och måla bilder med saker som har ng-ljudet i sig, t.ex.:  
  balkong, bassäng, drottning, finger, flingor, fånge, gunga,  
  gång, kalsonger, kung, känga, lingon, pengar, ring, slang,   
  tunga, tång, vinge, äng  
Du som lärare avgör om ni även ska ta upp att ng-ljudet också 
kan stavas med enbart n och med enbart g. Gå i så fall först 
igenom de stavningarna. Se sidan 58.

Brita lägger pussel
Fakta
Varför ligger Britta i sängen? 
Vart har biten med vargen tagit vägen?

Förståelse
Vilken av sagofigurerna hör inte hemma i sagan om Rödluvan?
Vem är egentligen jätten som kommer till mormor (sidan 14)?
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Analys
Varför slutar kalaset så plötsligt?
Berätta en egen saga om vad som kunde ha hänt om Rödluvan 
hamnat i sagan om Askungen istället.

Titta på bilderna
Hur många bitar har Askunge-pusslet?
Kan du hitta mönstret från Brittas överkast någonstans i Rödluvan-
pusslet?

Språkträning
Både Askungen och Rödluvan är ihopsatta av två ord – vilka?  
Kan du komma på flera sådana ord.

Gemensam uppföljning
• Sagotema – besök biblioteket och låna massor av sagoböcker! 

Blanda både bilderböcker och textböcker. Läs sagorna i olika 
versioner och prata om att de kan sluta på olika sätt. Det finns 
grymma sagor, hemska sagor, sagor med lyckligt slut och de som 
slutar olyckligt … Prata om olika typiska drag för sagor och låt 
eleverna skriva egna.  
  De ska alltid börja med ”Det var en gång…” och får gärna 
innehålla troll och prinsessor och övernaturliga väsen. Berätta 
också för eleverna om det heliga tretalet som är typiskt i sagor: 
t.ex. tre söner, tre prinsessor, tre likadana händelser eller tre olika. 
Kanske kan barnen få in tretalet i sina sagor…

  Det som kallas för folksagor är sagor utan författare. Man vet 
inte var de kommer från eller hur länge de funnits. Många sagor 
kommer från länder långt borta. Sagan om Askungen sägs ha 
berättats i Kina för över tusen år sedan, då var skon av guld 
istället för av glas.

• Låt varje elev göra sitt eget sago-pussel. Börja med att läs en saga 
som de får illustrera valfri episod ur och sedan klistra fast på en bit 
kartong. Plasta gärna in pusslen. Rita mönster på baksidan, skär 
eller klipp ut bitarna.

Elton i speedway-skolan
Fakta
Vilken sport tränar Elton i Knatteskolan? 
Hur gammal är Elton?

Förståelse
Varför är det extra viktigt för Elton att inte ramla, när Meja tittar på? 
Varför tror du att Leon retas med Elton? Hur retas han?

Analys
Varför låtsas Elton att han inte bryr sig när Leon retas? Hur tror du 
att Elton känner sig egentligen?

Titta på bilderna
Vad har barnen som går i Knatte-skolan på sig? Varför har de sådana 
kläder, tror du?
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Språkträning
Vet du från vilket språk ordet ”speed-way” kommer? Slå upp ordet 
”speed” – vad betyder det? Slå upp ordet ”way” – vad betyder det?

Gemensam uppföljning
• Diskutera: Är det ok att retas med sina syskon? Brukar eleverna 

retas med sina syskon? Retas de tillbaka? Varför retas man 
egentligen?

• Berätta vidare! Hur blir det när Meja börjar på Knatte-skolan?

• Leta information om speed-way på nätet (hjälp eleverna att gå in 
på olika ungdomslags hemsidor) och i faktaböcker och gör små 
faktatexter om sporten. Ge gärna eleverna frågor som de ska svara 
på: 
– Hur fort kan en minimotorcykel gå? 
– Hur gammal måste man vara för att köra minimotorcykel? 
– Rita en minimotorcykel och låt den se ut precis som du vill!

• Leta efter verb i texten som går att visa med kroppen (som 
levande charader): köra, starta, titta,  krama, ramla, börja, andas.  
”Spela upp dem” för varandra och gissa.

Här är Petter
Fakta
Hur kommer Petter till skolan? 
Vilken sport håller Petter på med?

Förståelse
Varför tror du att man blir lycklig av Petter? 
Varför kan Petter vara jobbig att vara med ibland, tror du?

Analys
Petter går i en särskole-klass. Varför gör han det? 
Vet du vad särskola är? Varför är de färre barn i särskole-klassen, 
tror du?

Titta på bilderna
Titta på bilden på sidan 14. Hur visar tecknaren hur Petter 
känner sig ?

Språkträning
I ordet kompis låter bosktaven o som ljudet å. Kan du hitta flera 
sådana ord i texten? Kan du komma på ännu ord där o låter som å?

Gemensam uppföljning
• Ingenstans i texten står det att Petter är utvecklingsstörd eller 

att han har Downs syndrom.  Prata om olika handikapp. Varför 
måste Petter åka taxi? Varför går han i en särskild klass? Vad är en 
särskoleklass/särskola?

• Läs och berätta för eleverna om Downs syndrom. På biblioteket 
hittar ni även barnböcker, t ex En dag i prinsessan Victorias liv, 
av Petter Lidbeck och Lisen Adbåge, Bonnier Carlsen 2004.
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• Arbeta med synonymer. Skriv ord från texten på blädderblocket/
digitala whiteboarden: 

   kompis – kamrat – vän

   orättvis – oschyst

   dum – knäpp – fånig

   duktig – bra – kunnig

   glad – lycklig – nöjd

   gapar – skriker – tjuter

   gillar – tycker om

 Kom på flera ord och uttryck tillsammans.

Li på klassfest
Fakta
De vuxna har hittat på en danslek som My och hennes kompisar 
ska leka på klassfesten. Hur går den till?

Förståelse
Varför blir Li så besviken när Klas är hemma och har ont i halsen? 
Varför tror du att Li börjar darra i hela kroppen när Klas kommer till 
klassfesten?

Analys
Tror du att Klas och My fortsatte att vara ihop länge efter 
klassfesten? Vad gör man när man är ihop? Hur tror du att det 
känns?

Titta på bilderna
Beskriv hur Emma, My, Bill och de andra barnen ser ut när det är 
klassfest.

Språkträning
På sidan 1 står det att ”det är förväntan i luften”. Vad menas med 
det? Kan du säga samma sak fast med andra ord?

Gemensam uppföljning
• Arbeta med svårstavade ord från texten:  

  lektionen  förväntan  oroligt  omkring  äntligen  längre  glittrar   
  flyttats  kinderna  verkligen  sneglar  otroliga försiktigt  
Skriv orden på tavlan/digitala whiteboarden, gärna innan eleverna 
ska läsa boken första gången. Eleverna skriver orden själva och 
läser upp för en kompis.

• Ordna en klassfest tillsammans! Dela in eleverna i olika 
ansvarsgrupper: musikgruppen, snacksgruppen,  lekgruppen m.fl.

 Tips på lekar: 
– Rita med färglöslig penna eller klipp ut siffror (t.ex. 1 – 10, 
hundratal eller tusental) ur hård kartong och sätt fast på 
dansgolvet med tejp eller häftmassa. Stoppa musiken och ropa 
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upp en siffra. Alla ska ta sig till den siffran så fort som möjligt, 
sist dit åker ut. 

 – Alla får varsin ballong att binda fast vid sin ena fot. Sedan ska 
barnen dansa två och två eller tre stycken tillsammans, de måste 
hålla i varandra. Det danspar (danstrio) som är sist kvar med hela 
ballonger har vunnit.

 – Lägg ut uppslagna tidningar på dansgolvet. Barnen dansar 
ensamma eller i par på en tidning. Den som trampar utanför åker 
ut. Sedan viker man  ihop tidningen till hälften och fortsätter 
dansen tills alla utom en åkt ut (eller alla par utom ett).

Poppes kompisar
Fakta
Varför vill inte Poppe att pappa ska gå? 
Vad heter Poppes nya kompisar?

Förståelse
Varför ber Poppe pappa att han ska hämta honom tidigt andra dagen 
i skolan?
Tredje dagen leker Poppe med Ville, men så får han ont i magen när 
han tänker på Elvira - varför får han det?

Analys
Varför tror du att Poppe valde att vara med Ville istället för Elvira? 
Vad fick honom att ändra sig och förstå att de kunde leka alla tre?

Titta på bilderna
Vad kallas det för som Poppe och Elvira gör på sidan 4? Ser det 
stadigt eller vingligt ut? Förklara hur man ser det.

Språkträning
Kan du hitta motsatsord till:
 jättelångt 
 senare 
 tidigt 
 bakom 
 dum 
 eftermiddag

Gemensam uppföljning
• Prata om vänskap och utanförskap. Känner eleverna igen sig i 

berättelsen? Varför kan det vara svårt att leka tre stycken? 

• Spela Rundpingis: 
Det roligaste är förstås om ni har pingisracketar på skolan, 
annars kan barnen spela med handflatorna. Alla ställer sig runt 
pingisbordet.  Det gäller att slå tillbaka bollen när man når ena 
sidan och sedan springa vidare. Den som missar bollen åker ut.
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• Arbeta med skiljetecken. Skriv av en text från boken, men utan 
skiljetecken. Låt eleverna skriva texten med punkter, talstreck 
och frågetecken. Te.x. sidan 11:

   Fjärde dagen vill Poppe inte gå 
  till skolan Pappa undrar hur 
  det är 
  Har någon varit dum frågar han 
  Ja jag säger Poppe tyst

 Övningen går att variera genom att ta bort versaler, skriva allt i 
en lång rad etc.
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Diagnoser

Diagnoser

För att du enkelt och snabbt ska få en uppfattning om hur varje elev 
utvecklar sitt läsande vad gäller både innehåll och lästeknik finns 
det en bok i varje paket, i Box 1 och Box 2, som kan användas som 
diagnos. Detta står angivet på respektive bok.

Du kan välja att be en elev, som du särskilt vill följa, att läsa 
diagnosboken som första bok i den aktuella boxen eller använda 
den som diagnos sist av böckerna i boxen. I kopieringsunderlagen 
finns ett blad för varje nivå som ger dig hjälp med vad som kan vara 
lämpligt att iaktta för just den nivån.

Det viktigaste är att eleven upplever lässtunden med läraren 
positivt och inte som en kontroll. Därför bör du använda diagnos-
böckerna kontinuerligt och med alla elever även om inte alla 
behöver en djupare analys. Men varje elevs utveckling syns tydligt 
i protokollet, som kan vara en bra grund i elevernas portfölj till 
utvecklingssamtalen.

Tyngdpunkten i analysen bör ligga på om eleven rättar sig själv, 
klarar att betona och förstår vad han/hon läser. Böckernas texter är 
återgivna i de första fem nivåernas diagnoser för att du ska kunna 
pricka av alla ord och uttryck som eleven läser korrekt. Minska de 
korrekt lästa orden från det totala antalet så får du begrepp om hur 
stor felfrekvensen är. Jämför med ett annat lästillfälle så kan både 
du och eleven snabbt se förbättringarna.

Kommentarer till diagnosernas rubriker
Diagnoserna finns på kopieringsunderlag, se s. 85–98.

Läsattityd
Genom att ställa frågan ”Tycker du om att läsa?” får du en bra bild 
av elevens intresse för läsning/vana att läsa.

Förväntningar på boken
Titta på bokens omslag tillsammans med eleven och prata om vad 
boken kan handla om. Syftet är att skapa förförståelse för innehållet 
och handlingen i boken.

Läsprotokoll
Bokstavskännedom (kopieringsunderlag 1 på s. 85 till diagnos 1): 
Eleven säger hur varje bokstav låter och heter. Markera med ett 
kryss om eleven kan både och, annars markera med ett streck. Om 
du märker att eleven bara kan ett enstaka antal bokstäver, be då 
eleven att själv peka ut de bokstäver den kan. Markera med olika 
färg på pennan vid olika tillfällen för att lätt se elevens framsteg.

”Flödesläsning”
Bra sätt för dig som lärare att gå in lite djupare på elevens läsning. 
Eleven läser boken och du följer med i texten som finns tryckt 
på diagnosbladet. Du bockar av rätt lästa ord och ringar in de fel 
lästa orden. Resultatet av ”Flödesläsningen” kan du sammanfatta 
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i rutan bredvid. Det här gör du i första hand med de elever som du 
upptäcker har svårt med sin läsning.

Läsförståelse
Eleven berättar för dig vad boken handlar om. I handledningen, 
men inte i böckerna, är frågorna längst bak i varje bok indelade i tre 
nivåer. Ta gärna hjälp av dessa  frågor när eleverna ska berätta: 
Fakta –  svaren kan avläsas direkt i texten. 
Förståelse – svaren finns inbyggda i textens sammanhang och kan 
därför inte utläsas direkt i texten. Eleverna tolkar det som står 
utifrån innehållet och den röda tråden i texten. Förståelsefrågorna är 
lämpliga för de elever som kan sökläsa i en text.
Analys – svaren finns inbyggda i textens sammanhang och måste 
tolkas utifrån innehåll och textens röda tråd. Vissa svar kräver 
också att eleverna kan reflektera över texten och försöka förutse vad 
som ska hända framåt i handlingen. Dessutom kan eleverna på den 
här nivån relatera till egna erfarenheter.

Sammanfattning
Här gör du en helhetsbedömning av elevens läsning just nu och 
bestämmer hur eleven skall gå vidare med sin läsning. Med 
intensivläsning menar vi att du som lärare bedömer om eleven 
behöver en läsperiod där eleven läser en stund hemma och i skolan 
varje dag.
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	 s	 i	 k	 a	 å	 e	 r
	 l	 n	 v	 f	 t	 y	 p
	 j	 g	 b	 u	 ö	 o	 z
	m	 ä	 d	 h	 x	 q	 c

	A	 R	 V	 K	 L	 I	 S
	O	 J	 Ö	 Y	 T	 H	 N
	D	 M	 C	 G	 B	 E	 Ä
	Å	 F	 X	 U	 Z	 P	 Q

Kopieringsunderlag 1

Bokstavskontroll         Namn: ______________________________________

Versaler

Gemena

Datum: _______________ Versaler: _______________ Gemena: _______________

Datum: _______________ Versaler: _______________ Gemena: _______________

Datum: _______________ Versaler: _______________ Gemena: _______________

Datum: _______________ Versaler: _______________ Gemena: _______________

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber
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Läsattityd:

Hur gör man när man läser?       ❑ Känner till    ❑ Osäker    ❑ Känner ej till

Bokstavskännedom (kop.und. s. 85):

A a  B b  C c  D d  E e F f  G g  H h  I i  J j  K k  L l  M m  N n O o 

P p  Q q  R r  S s  T t  U u  V v  X x  Y y  Z z  Å å  Ä ä  Ö ö

Alt. Känner till orden  
(kop.und. s. 87):

      

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör träna bokstäver ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Kopieringsunderlag 2

Diagnos Nivå 1, Paket/Box 1 Elevens namn:_______________________

Bokens titel: Vi (6 ord)    Datum: _____________

Resultat
Antal rätt lästa ord

 _______ av 6 ord

HÅR   MAGAR
  
hår   magar

RUMPOR  BEN

rumpor  ben

TÅR   VI

tår   vi

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber
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MAGAR

magar

BEN

ben

VI

vi

Kopieringsunderlag 3

HÅR

hår

RUMPOR

rumpor

TÅR

tår

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber
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Läsattityd:

Tycker du om att läsa?        ❑ Ja, mycket ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om?  ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord som  
barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:

 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ ljudar

 

Resultat

Antal rätt lästa ord _______ av 31 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på nivå 2 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Kopieringsunderlag 4

Diagnos Nivå 2, Paket/Box 1 Elevens namn:_______________________

Bokens titel: Emma ritar (31 ord)   Datum: _____________

 Emma vill rita
 
Sidan 1:  Emma vill rita.
 
Sidan 2:  Var är min penna?
 
Sidan 3:  Emma letar på byrån.
 
Sidan 4: Emma letar i vasen.
 
Sidan 5:  Emma letar vid toan.
 
Sidan 6:  Emma letar bakom boken.
 
Sidan 7:  Emma letar under lådan.
 
Sidan 8:  Här är min penna. 

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber
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Kopieringsunderlag 5

Läsattityd:

Tycker du om att läsa?        ❑ Ja, mycket     ❑ Ja, lite     ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om?  ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord som  
barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ ljudar

2–3 ytterligare

 ________________________

 ________________________

 ________________________

Resultat

Antal rätt lästa ord

 _______ av 72 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på nivå 3 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Diagnos Nivå 3, Paket/Box 1 Elevens namn:________________________

Bokens titel: Pappas bil (72 ord)   Datum: _____________

 Pappas bil
 
Sidan 1: Här är pappas bil. Den är ful och trasig.
 
Sidan 2: Här är pappa och Peter. De vill ha en ny bil.
 
Sidan 3: De åker till en affär. De ska titta på nya bilar.
 
Sidan 4: Pappa ser en röd bil. Den är stor.
 
Sidan 5: Peter ser en blå bil. Den är snabb.
 
Sidan 6: Pappa vill ha den röda bilen. 

 Peter vill ha den blåa bilen.
 
Sidan 7: Pappa har en ny bil. Den är stor och snabb.
 
Sidan 8: Den är gul.

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber
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Läsattityd:

Tycker du om att läsa? ❑ Ja, mycket  ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om? ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord som 
barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ läser med betoning
 ❑ ljudar
 ❑ flerstaviga ord
 ❑ dubbelteckning
 ❑ ng-ljud
 ❑ talsträck

Resultat

Antal rätt lästa ord _______ av 179 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på denna nivå
 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Kopieringsunderlag 6A

Diagnos Nivå 4, Paket/Box 1 Elevens namn:_____________________

Bokens titel: Limbo (179 ord)  Datum: _____________

Limbo
Texten finns på s. 91, kop.underlag 6B

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber



91

Kopieringsunderlag 6B

  Limbo

 

Sidan 1: Det är party hos Ida. Alla i klassen är där. 

  Nina kommer sist.

 

Sidan 2–3: Nina rusar in. Musiken dånar. Vilken tur! Hon hann.  

  Dags för limbo! Det är alltid limbo på klassens fester.

 

Sidan 4: Mia och Amir håller pinnen. Man måste under den!  

  Nuddar man åker man ut.

Sidan 5: Alla klarar sig. Så ramlar Jocke. Och Daniel. 

  Killarna är inte så viga.

 

Sidan 6–7: Efter en stund är det tre flickor kvar: Nina, Katrin och Sara.  

  Det är alltid de tre som klarar sig.

 

Sidan 8: Längre och längre ner. Ninas ben gör ont. Ge inte upp!

 

Sidan 9: Katrin ramlar bakåt. Bara Nina och Sara är kvar. 

  Nina vill vinna.

Sidan 10–11: Ninas rygg är stel. Hon ska vinna. Hon måste vinna!  

  Alla tittar på Nina och Sara. Sara ser trött ut. 

  Hon vill också vinna.

Sidan 12 Så är det varje party. Nina och Sara är sist kvar i limbo.

Sidan 13 Då går Sara fram till Nina. Sara viskar i Ninas öra. 

  Nina tänker.

Sidan 14 På samma gång går de under pinnen och ramlar bakåt. 

  De börjar skratta.

Sidan 15 Båda vann! Den här gången.

Sidan 16 Bra, säger Ida. Nu kan vi fika. Äntligen!
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Kopieringsunderlag 7A

Läsattityd:

Tycker du om att läsa? ❑ Ja, mycket  ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om? ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord som 
barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ läser med betoning
 ❑ ljudar
 ❑ rubriker
 ❑ sammansatta ord
 ❑ ljudstridig stavning
 ❑ läser utan direkt stöd av bild

Resultat

Antal rätt lästa ord _______ av 360 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på denna nivå
 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Diagnos Nivå 5, Paket/Box 1 Elevens namn:____________________

Bokens titel: Lis hemliga vän (360 ord)  Datum: _____________

Lis hemliga vän
Texten finns på s. 93, kop.underlag 7B
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Kopieringsunderlag 7B

 Lis hemliga vän

Sidan 1: Li har flera kompisar. En heter Eva. Hon gillar klistermärken.
 En annan kompis är My. Hon gillar djungeldjur.

Sidan 2–3:  Li har en kompis till. Han heter Hjalmar och har fyra ben. 
 Hjalmar gillar att äta. Han är minst i stallet men äter mest. 
 – Hej Hjalmar, säger Li. Hjalmar ruskar på huvudet.  
 Det betyder ”Hej Li!”. 
 Li är ute och rider på sin kompis varje dag.  
 Hon har på sig både ridhjälm och ridstövlar.

Sidan 4–5:  Li blir sur. Snart har Li födelsedag. Hon vill ha fest i stallet. 
 – Aldrig i livet, säger mamma. Du bor här, inte där.
 Li tjurar en stund. Så får hon en idé. 
 – Får jag bjuda vilka jag vill? Säger Li.  
 – Javisst, säger mamma. 
 Li ringer till My, Eva, Bill och Klas. Alla vill komma på festen.

Sidan 6–7:  Sedan går Li till stallet. Hjalmar är i hästhagen. Li visslar.  
 Hjalmar hör ljudet och kommer genast. Li viskar något  
 i Hjalmars öra. Han gnäggar glatt. Sedan letar han i Lis fickor efter godis.

Sidan 8–9: Li och mamma planerar festen.
 – Tårtan ska se ut som ett hjärta, säger Li. Och så måste den vara stor. 
 – Jaså, säger mamma. Blir det många gäster?   
 – Fem, säger Li. Mamma blåser ballonger.
 – Snart svimmar jag, säger hon.

Sidan 10–11:  Festen. Idag är det fest! Och nu ringer det på dörren. Där är My, 
 där är Eva, där kommer Bill och Klas. Alla har med sig presenter. 
 Men det fattas en kompis. Han kommer nog snart. De leker en stund.   
 Tiden går. Tänk om han inte kommer …

Sidan 12–13:  Tårtan kan inte vänta. Li blåser ut ljusen. Då ringer det på dörren. 
 – Det är Hjalmar, säger Li. Mamma bara gapar. 
 – Ta ut hästen, säger hon. 
 – Men jag fick ju bjuda vilka jag ville, säger Li. Det här är alla 
 mina kompisar!

Sidan 14–15:  Hjalmar sätter sig bredvid Li. Mamma håller sig i köket. 
 Hon är lite rädd för hästar. Men Hjalmar är inte rädd för mammor. 
 Han är nyfiken. När mamma kommer för att servera saft nafsar han 
 i mammas byxor. 
 – Släpp! skriker mamma. 
 – Han tycker om dig, säger Li.

Sidan 16: Mamma klappar försiktigt på Hjalmar. 
 – Sparkas han? undrar hon. 
 – Jadå, när han inte får som han vill, säger Li. Ibland bits han också. 
 Ingen är som Hjalmar!
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Kopieringsunderlag 8

Läsattityd:

Tycker du om att läsa? ❑ Ja, mycket  ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om? ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord som 
barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ ljudar

Resultat

Antal rätt lästa ord _______ av 21 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på nivå 2
 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Diagnos Nivå 2, Paket/Box 2 Elevens namn:______________________ 
Bokens titel: Nisse i farten (21 ord)  Datum: _____________

 Nisse i farten
 
Sidan 1: Här är Nisse
 
Sidan 2: Nisse spikar.
 
Sidan 3: Nisse målar.
 
Sidan 4: Nisse byter lampa.
 
Sidan 5: Nisse lagar staket.
 
Sidan 6: Nisse klipper gräs. 

Sidan 7: Nisse krattar.
 
Sidan 8: Nisse fixar allt.
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Kopieringsunderlag 9

Läsattityd:

Tycker du om att läsa? ❑ Ja, mycket  ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om? ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord som  
barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ ljudar

2–3 ytterligare

________________________

________________________

________________________

Resultat

Antal rätt lästa ord

 _______ av 62 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på nivå 3 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Diagnos Nivå 3, Paket/Box 2 Elevens namn:_____________________
Bokens titel: Vem vill (62 ord)   Datum: _____________

 Vem vill
 
Sidan 1: – Vem vill måla? frågar Peter. 
 Kim vill inte måla.
 
Sidan 2: Kim vill spela. 
 – Vem vill spela?
 
Sidan 3: My vill inte spela. 
 Hon vill simma.
 
Sidan 4: – Vem vill simma? frågar My. 
 Uno vill inte simma.
 
Sidan 5: Han vill baka. 
 – Vem vill baka? frågar Uno.
 
Sidan 6: Ali vill inte baka. 
 Han vill tävla.
 
Sidan 7: – Vem vill tävla? frågar Ali. 
 Kalle vill inte tävla.
 
Sidan 8: Kalle vill måla med Peter.
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Läsattityd:

Tycker du om att läsa?       ❑ Ja, mycket ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om? ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord  
som barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ läser med betoning
 ❑ ljudar
 ❑ flerstaviga ord
 ❑ dubbelteckning
 ❑ ng-ljud
 ❑ talstreck

Resultat

Antal rätt lästa ord _______ av 191 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på nivå 4
 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Kopieringsunderlag 10 A

Diagnos Nivå 4, Paket/Box 2 Elevens namn:______________________

Bokens titel: Esse på äggjakt (191 ord)  Datum: _____________

Esse på äggjakt
Texten finns på s. 97, kop.underlag 10 B
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 Esse på äggjakt

Sidan 1: Esse och lille Max ska ätamiddag. 
 – Mums! Det här ska bli gott.

Sidan 2: Då kommer mamma kråka. 
 Hon flaxar och kraxar. 
 – Kra, kra, mina ägg är borta!

Sidan 3: –Vi ska nog hitta dem, svarar Esse. 
 Han tar på sig sin mantel.

Sidan 4: Så susar Esse iväg med lille Max. 
 De ska söka efter kråkans ägg.

Sidan 5: Esse och Max letar överallt. 
 Plötsligt ser de rök bakom en kulle.

Sidan 6- 7: Vem kan det vara som eldar i skogen?

 Där sitter ju Mille Monster. 
 Det är han som har stulit kråkans ägg! 
 Han tänker steka dem till middag.

Sidan 8: Esse letar i sina fickor. 
 Där finns snören och en stor ballong.

Sidan 9: Esse viskar till Max. 
 Nu ska de lura monstret!

Sidan 10: Max flyger runt Mille. 
 Mille Monster blir rasande. 
 Han springer efter Max. 

Sidan 11: Då passar Esse på. 
 Han blåser upp sin ballong 
 och binder den vid kråkans bo.

Sidan 12–13:  Ballongen stiger högt upp i luften. 
 Mille får syn på den.
 – Kom hit med min mat! skriker Mille Monster.

Sidan 14: Men Esse tar boet på släp 
 och vinkar adjö till monstret.

Sidan 15: Nu ska äggen få flyga 
 hem till mamma kråka.

Sidan 16: Sedan flyger Esse och Max 
 raka vägen hem och äter sin middag.

Kopieringsunderlag 10 B
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Kopieringsunderlag 11

Läsattityd:

Tycker du om att läsa?       ❑ Ja, mycket ❑ Ja, lite ❑ Nej

Förväntningar på boken:

Vad tror du boken handlar om? ❑ Förförståelse ❑ Ej förförståelse

Läsprotokoll:

Barnet läser.
Du prickar av alla ord  
som barnet läser rätt.
Kommentera t.ex. följande:
 
 ❑ direktavläser
 ❑ självrättar
 ❑ läser med betoning
 ❑ ljudar
 ❑ rubriker
 ❑ sammansatta ord
 ❑ ljudstridig stavning
 ❑ läser utan direkt stöd av bild

Resultat

Antal rätt lästa ord _______ av 62 ord

Läsförståelse:

Vad handlar boken om? ❑ Bra förståelse ❑ Mindre bra förståelse ❑ Ingen förståelse

Sammanfattning: ❑ Kan gå vidare ❑ Bör läsa mer på nivå 5
 ❑ Intensivläsning
 
 Annat

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Diagnos Nivå 5, Paket/Box 2 Elevens namn:______________________

Bokens titel: Spöknatten  Datum: _____________
(s. 13–15, 62 ord)   

Spöknatten

Nästa morgon berättar Ella och  
lillebror om spökljuden. 
Storasyster retas och kallar dem 
för fegisar.

– Kom hit och titta! ropar pappa. 
Han ligger på gräset och kikar 
under lekstugan.

– Vad är det för något? frågar lillebror. 
– Se efter själva, säger pappa. 
Under stugan ser de en igelkott 
med fyra små ungar. 
– Nu vet ni var ljudet kommer ifrån, 
säger pappa.
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Hjälpreda för läsning

Kopieringsunderlag 12

Kopiering tillåten. Stjärnsvenska/Läs i nivåer. Liber

Förutsäga Jag tror det här stycket 

 handlar om …

Läsa Läs stycket!

Klargöra Behöver jag få något förklarat?

Frågor Mina frågor är …

 Var?

 När?

 Hur?

 Varför?

 Om …

Sammanfattning Det här stycket handlar om …
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Kopieringsunderlag 13
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Använd texten från den bok du just har läst.

Välj ett kapitel eller fyra sidor. Leta efter ord som har  
med naturen att göra. Skriv orden i din skrivbok.

Välj tre meningar som du tycker om.  
Skriv meningarna i din bok.

Måla en bild till den bok du har läst. 
Skriv en kort text till bilden.

Välj ett kapitel eller fyra sidor. Skriv upp ord som du  
tycker är svåra att förstå.  
Dela en sida i skrivboken i två spalter. Skriv orden i den ena 
spalten och en enkel förklaring i den andra.  
Slå upp ord som är svåra att stava i en ordlista.

Slå upp en sida i din bok. Välj ut två rader och skriv orden  
i alfabetisk ordning.

Välj en sida i din bok. Leta efter ord för saker.  
Skriv som rubrik: SUBSTANTIV (sakord) i din skrivbok och 
skriv dina ord under.

Välj en sida i din bok. Leta efter ord som talar om vad någon 
gör. Skriv som rubrik: VERB (händelseord) i din skrivbok och 
skriv dina ord under.

Välj en sida i din bok. Leta efter ord som talar om hur 
någonting ser ut. Skriv som rubrik: ADJEKTIV (egenskapsord) 
i din skrivbok och skriv dina ord under.

Välj tio ord ur din bok. Skriv ordens bokstäver huller  
om buller. Stryk under varje ords första bokstav.  
Be en kamrat lista ut de rätta orden.

Välj en mening från någon sida. Rita och måla en bild till 
meningen. Skriv meningen under.

Titta på bilderna i din bok. Skriv i din skrivbok vad du tycker 
om dem och varför. Skriv minst två meningar.

Välj en bild. Skriv en berättelse om bilden i din skrivbok.

Välj en av personerna i din bok.  
Beskriv honom eller henne.

Kopieringsunderlag 14

Bokuppgifter
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Verser
Har du ont i magen
gå till Per i hagen!
Är han inte hemma,
gå till moster Emma.
Är hon inte där,
gå till Sankte Per!
Är han också borta,
gå då till faster Lotta
och skaffa dig en potta!

Alla malla tjafs uti fiskarmalajka,
alla malla tjafs uti bingbångabej.
Hej skudderi skudderumpen
stumpen,
hej skudderi skuderullan lej.

Norrgök är sorggök,
östergök är tröstergök, 
södergök är dödergök,
västergök är bästergök.

ABCD, råttmor kokar te.
EFGH, barnen tittar på.
IJKL, får vi ost i kväll?
MNOP, ni får pappa be.
QRST, pappa kommer, se.
UVXY, är min gubbe kry?
ZÅÄÖ, hit med ost och brö!
Katten är ju dö!!!

Kopieringsunderlag 15

Handlar Hanssons halta höna
har haft hick hack hosta
hela halva hösten.

Hallå där!
Köp blåbär!
Hallå en gång till!
Köp rutten sill!
Hallå många gånger!
Köp dubbla damkalsonger!

Pelle Plutt Plutt Plutt
tog ett skutt skutt skutt
över ån ån ån,
tappa tån tån tån.
In i kammarn 
efter hammarn, 
spika fast den lilla tån.

Äppe päppel piron paron
kråkan satt på tallekvist.
Hon sa ett, hon sa tu,
ute ska du vara nu.
Ja – just du!
Flyg fula fluga flyg. 
Och den fula flugan flög.

Trettio dagar har november,
april, juni och september,
februari tjugoåtta allen,
alla de övriga trettioen.
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Verser

Kopieringsunderlag 16

Jag gillar en kille
som gillar en tjej
som gillar en kille
som gillar mej.

App lapp
sa att du slapp
sitta i farfars gamla hatt
i förrgår natt
och suga på en rutten napp.

Kalle Lång
fick en gång
höra på en vacker sång:
ding dång
ding dong!
Ut med dig för denna gång!

Far, får får får?
Nej, får får inte får, får får lamm.

Essike dessike
luntan tuntan
semili maka
kuckeli kaka,
ärtan pärtan
piff paff puff.

Sju sjösjuka sjömän
på skeppet Shanghaj 
sköljde sju skjortor i sjön.

Se upp i backen
annars får ni
tusen hål i nacken!

Lille trille
låg på hyllan,
lille trille
trilla ner.
Ingen man
i detta land
lille trille
laga kan.

Icke Picke Pö
bodde på en ö.
Ön börjar brinna
alla börjar springa
utom Icke Picke Pö.
Han var redan dö!

Skvallerbytta bing bång,
går i alla gårdar,
slickar alla skålar.
När han kom till grinden
fick han smäll på kinden.
När han kom till prästen
fick kan smäll på käften.
När han kom tillbaka
fick han saft och kaka.

Ole dole doff
kinkelane koff
koffe lane, binke bane
ole dole doff.

Ur ”ABC- och läsebok för flitiga 
barn”, tryckt 1856
Ur ”De första läsöfningarna” tryckt 
1891

EEM 226

Ur boken ”Limbo”, nivå 4


