
Ämne: 

Svenska och svenska som 
andraspråk

Årskurs: 

4-6

Antal lektioner:

1-8

Lärarhandledning

Saker du inte visste om  
ovanliga husdjur

Om handledningarna:

Till boken Saker du inte visste om ovanliga 
husdjur finns förutom denna lärarhandledning en 
elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna 
arbeta med på egen hand eller tillsammans med 
andra. Vill man kan också elevhandledningen vara 
grund för ett gemensamt klassarbete med boken. 

I denna lärarhandledning presenteras 
boken. Därefter ges förslag på hur boken kan 
introduceras, en plan för gemensam läsning och 
en avslutande uppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, 
www.jennyedvardsson.se.
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Centralt innehåll: 

Svenska 4-6

 ▶ Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 ▶ Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, 
såväl med som utan digitala verktyg.

 ▶ Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och 
kroppsspråk kan påverka en presentation.

 ▶  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad 
och typiska språkliga drag.

Svenska som andraspråk 4-6

 ▶  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 ▶  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, 
såväl med som utan digitala verktyg.

 ▶  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och 
kroppsspråk kan påverka en presentation.

 ▶  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, 
uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
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Boken

I boken får läsaren möta en mängd ovanliga husdjur och får veta vad som gör dem så 
speciella. Boken är en del av serien Saker du inte visste om…, en lättläst serie fylld med 
rolig och oväntad fakta. 

Inför läsningen

För att förbereda eleverna på läsningen kan du som pedagog få eleverna att bekanta sig 
med boken och dess innehåll.

1. Fråga eleverna om de har eller har haft några husdjur och i så fall vilka. Låt dem 
fundera enskilt, därefter samtala i par innan du slutligen lyfter frågan i helklass.

2.  Presentera boken för eleverna. Undersök omslag och titel. Vilka husdjur är ovanliga? 
Kan eleverna komma på några? 

3.  Låt slutligen eleverna få fundera över vilket husdjur de skulle vilja ha. Skriv upp 
elevernas svar på tavlan.

Under läsningen   

Gemensam läsning

Läsningen kan genomföras i klassrummet, som tyst individuell läsning eller genom 
högläsning av dig som lärare och/eller av eleverna. Den kan också vara en del av en 
läsläxa som eleverna får läsa hemma under veckan. Läsningen kan utgå från lässtopp 
(etappläsning), där eleverna på egen hand eller du genom högläsning läser ett eller 
flera kapitel till ett givet datum. Här nedan presenteras ett förslag till hur läsningen kan 
struktureras.
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Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!

Lässtopp Kapitel Sidor

1 Vad är husdjur? 
Löpanka 3-7

2 Flygpungekorre 8-11

3 Vallaby 12-15

4 Igelkott 16-19

5 Minigris 20-23

6 Jätteovanliga djur 24-27

Efter läsningen  

Muntlig presentation om ett djur 

När eleverna läst klart boken kan de hålla en muntlig presentation om husdjur som de har 
hemma eller som de skulle vilja ha. Presentation ska bestå av fakta om djuret men också 
en åsikt. Eleverna kan exempelvis berätta vad som är så bra med djuret eller varför de 
skulle vilja ha djuret.



Elevhandledning

Saker du inte visste om  
ovanliga husdjur

1

Boken

Detta är en bok där du får möta husdjur som är ovanliga. Du får lära dig vad de 
äter, hur gamla de blir och vad man ska tänka på om man skaffar sig ett sådant 
husdjur. Du får också reda på roliga fakta om de olika husdjuren.

Textfrågor   

Till de olika kapitlen finns det frågor som du ska besvara. Innan du börjar läsa ett 
kapitel är det bra om du har läst igenom frågorna så att du vet vad de handlar 
om. Som du kommer att märka är en del frågor sådana där du hittar svaren direkt 
i texten. Andra frågor kräver att du drar slutsatser och läser mellan raderna. Det 
finns också frågor där du får komma med dina egna tankar och åsikter.

Kapitel 1: Vad är husdjur?

1. Vilka husdjur är de vanligaste i Sverige?

2. Varför har man husdjur?

3. Vilket husdjur skulle du vilja ha?
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Kapitel 2: Löpanka

1. Varför kallas denna andfågel för just löpanka?

2. Vilket annat namn har den?

3. Vad kan hanen kallas?

4. Vad äter löpankan?

Kapitel 3: Flygpungekorre

1.  Hur stor blir flygpungekorren?

2.  Flygpungekorre är ett pungdjur. Vad innebär det?

3. Vad är det som gör att flygpungekorren kan flyga?

Kapitel 4: Vallaby

1.  Från vilket land kommer vallabyn?

2.  Till sättet är vallabyn lik kanin. Förklara hur.

3. Varför behöver man ett högt staket om man har en vallaby på sin tomt?

Kapitel 5: Igelkott

1. Det finns olika sorters igelkottar. Vilka är de vanligaste?

2.  Varför kan man inte släppa ut de arter av igelkottar som man har som husdjur?

Kapitel 6: Minigris

1.  Varför är uttrycket ”svettas som en gris” felaktigt?

2.  Hur mycket väger en minigris?

3.  Grisar är smarta djur och deras hjärna behöver få arbeta. Hur kan man träna sin 
gris?



Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

Kapitel 7: Jätteovanliga husdjur

1. Vilka husdjur räknas till jätteovanliga husdjur?

2.  Vad är kameleonten känd för? 

3.  Vad är axolotl för sorts djur?

Skriv om ett fantasihusdjur  

I den här skrivuppgiften ska du skapa ett eget husdjur och skriva en faktatext 
liknande de du fått läsa. Du ska också rita en bild som föreställer ditt fantasihusdjur 
och ha med en faktaruta. Då det är ett fantasihusdjur får du hitta på all fakta själv. 
Försök få med följande i din faktatext:

 ▶  Ålder (Hur många år kan djuret bli?)

 ▶  Föda (Vad äter djuret?)

 ▶  Storlek (Hur stort, eller litet, är djuret?)

 ▶  Boplats (Hur vill djuret bo?)

 ▶  Vad man ska tänka på när man har detta husdjur?

 ▶ Rolig fakta


