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Innan läsning 

Titta på framsidan  

Vad syns på bilden? 

Vad har pojken i lådan? 

Vad heter boken? 

Vad kan den handla om? 

Hur långt är tjugoen dagar? 

Läs på baksidan  

Vilka idéer och tankar får barngruppen/klassen? 

Känner ni någon som bor på en ö?  

Vad menas med en ö? 

Titta på bilderna på baksidan  

Vilka djur ser ni på bilderna? 

Vems fjäder är det längst ner tror ni? (svaret finns i boken och då kan man återkomma till 

gissningarna) 



 

 4 

Ämnesord  

Ord att förklara, sortera och klassificera 

Verb (att..) Substantiv (en,ett, flera) Adjektiv (hur något är) 

värpa 
 

fjolårslöv 
 

häger mjuk 

kackla 
 

havre får 
 

rosa 

gala 
 

(fiske)spö 
 

kalv 
 

varmt 

kuttra kobbe 
 

kossa 
 

lent 

kläcka 
 

vik, viken 
 

katt 
 

röd 

krafsa hönshus hund mumsig 

smyga värprede abborre grönt 

leka lucka 
 

kyckling svart 

gräva halm 
 

höna 
 

spännande 

baka rede tupp snabb 

skriva ägg 
 

mask modig 

rita fjädrar 
 

 sur 

gunga näbb 
 

 blyg 
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Förslag på aktiviteter kring begrepp.  

 

 Sortera adjektiv efter:  

o Egenskaper hos en person, ex blyg 

o Ord som har med sinnen att göra, ex mumsig hör ihop med smaksinnet 

o Ord som beskriver en färg, vilka fler färger finns med i boken? Vad beskriver 

färgerna? 

 

 

 Sortera substantiv efter: 

o Vilka ord är djur? Vilka är saker? 

o Finns det ord som hör ihop med varandra? 

o Vilka ord är saker som man har hemma? 

o Sortera djuren i: husdjur, bondgårds-djur, fåglar, fiskar mm. 

o Koppla substantiv till ett adjektiv, ex hunden är mjuk   

 

 

 Sortera verb efter: 

o Aktiviteter ni gör på skolan/förskolan, ex leker. 

o Verb som passar till olika djur ex hönan kacklar 

o ”Tokiga” kopplingar mellan ord, ex hunden bakar 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklara de begrepp du tänkt 

arbeta med. Använd bild-

stöd och kopplingar till 

barnet/elevens vardag. För 

äldre elever arbeta med 

ordklasser och böjningar av 

ord. 

 

x 
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Ord, synonymer 
f luff ig= luftig,  burrig  

lurig= f inurlig ,  l istig,  klurig  

sprätta= krafsa, sparka 

spatsera= gå, strosa, promenera, vanka, spankulera 

rask= pigg, kvick, snabb, hastig 

dunkel= halvmörk, skum, oklar 

oändligt= obeskrivl igt ,  ofantligt,  oerhört,  enormt 

modig =orädd, tapper, kavat 

blyg= skygg, generad 

skrämd= rädd, förskräckt, skraj 

imponerad= överväldigad 

ängslig= orolig , nervös,  rädd 

kompis= vän, kamrat, polare, bästis 

s jälv= ensam 

rolig= glad, trevlig  

kela= smeka, klappa 

bredvid= inti l l ,  vid,  nära, vi  s idan av 

vacker= söt,  snygg, sti l ig ,  grann 

ropa= skrika, hojta, gasta, skräna 

tvärsöver= mittemot, rakt över, rätt över 

 

Homonymer 
 
Ord som låter lika, stavas lika men har olika betydelse. 
 
klucka = skvalpa  

klucka =skrocka 

locka= ropa på, kalla in, fresta 

locka= krusa, göra lockigt 

mask=daggmask 

mask= maskera sig 
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Fler homonymer att arbeta med: 
fil            bok 
bar          betar 
vass         föda 
pil            munk 
 

Förslag på aktiviteter kring synonymer och homonymer. 
 
Vad betyder ordet? 

Sätt in ordet i en mening. 

Använd synonymen i samma mening, ändras betydelsen något? 

Vad är ordet för ordklass, substantiv, adjektiv, verb? 

Rita bilder på ordets båda betydelser. 
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”Smygfakta”, Fakta som är invävt i berättelsen. 
 
För att kunna lyssna efter fakta är det bra att ha läst boken som högläsning en gång först. 

Detta för att inte tappa tråden i handlingen. 

 

Aktiviteter 
− Samla på fakta om höns i en skrivbok för att sammanställa senare.  

− Be eleverna vara ”fakta-detektiver” och lyssna noga på kapitlet ni läser. När de hör 

något i stycket där man kan lära sig om höns ska de räcka upp handen/klappa 

händerna/göra tummen-upp eller annat. 

− Ta reda på mer i faktaböcker samt webbsidor (länklista i slutet av häftet)  

 
 

 

På s 10 finns fakta om: 

− vad hönor äter 

− vad tuppen har för uppgift i flocken 

− hur länge hönor ruvar 

− hur hönor visar att de vill ruva 

På s 11 finns fakta om: 

− hur hönorna ruvar 

På s 12 finns fakta om: 

− hur hönor gör för att bli rena 

 

 

 

 

 

 

På s 19 finns fakta om: 

− komposten 

− hönornas föda 

På s 21 finns fakta om: 

− hönornas föda 

− hägern och fåglar på våren 

På s 24 finns fakta om: 

− hur hönorna hittar mat 

− vad hönor äter 

På s 27 finns fakta om: 

− hur tuppen tar hand om hönorna 
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Förslag på aktiviteter kopplat till olika sidor i boken:       
 

 

skriv/rita 
 

förutspå fundera och diskutera 

 Sidan 7  
 
Varför springer katten Malin i väg och gömmer sig?  

Erik längtar efter något roligt och spännande. 

Vad väntar och längtar du till, hur många dagar är det till dess? 

 
 Sidan 8  

 
Kalvar vad är det?  

Vad heter djurens ungar på bondgården? 

Vad kan det vara för roligt som ska hända i hönshuset? 

 
 Sidan 9 

 
Rita Dagmar vit och fluffig som ett moln. 

Vilka andra ord kan beskriva samma sak? 

 

I boken beskrivs Dagmar som vit och fluffig som ett moln, men också som 

bestämd och lurig. Att någon är bestämd och lurig syns inte på utsidan, det är 

en egenskap.  

 

Välj ut ett djur du känner eller kanske har hemma, beskriv djuret med adjektiv. 

Använd ord som beskriver både utseendet och egenskaper. Tex ”Min katt Signe 

hon är brun och lurvig, men också busig och bestämd.” 

 

Beskriv dig själv med ord som beskriver både utseendet och egenskaper. 
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Sidan 9 forts 

I sagor om prinsar och prinsessor är ofta prinsens egenskaper beskrivna men 

prinsessans utseende. Varför är det så?  

Leta efter en klassisk saga och läs gemensamt, leta efter beskrivningar av 

egenskaper och utseende. 

Slut på kapitel 1. Hur fortsätter berättelsen i kapitel 2 tror du? 

Sidan 10 

Årstider 

I boken står det: På våren när gröna strån och små blommor fyller hela 

gräsmattan… 

Hur hade meningen skrivits om det handlat om; hösten, vintern, sommaren? 

Sidan 11 

När Erik och Sigge pratar om hur lång tid det är kvar så tycker de båda att det 

är ”oändligt lång tid” 

Vad menar pojkarna med det? 

Hur långt är oändligt? 

Har du känt så någon gång? 

Skriv och berätta 

Sidan 12 

Inre bilder. 

Vilka ord beskriver så du får bilder i huvudet? 

Sidan 13 

Titta på bilden.  

Vad ser man?  

Vad ser man inte?  

Hur ser ett hönshus ut? 

Ta reda på mer fakta och rita. 

Slut på kapitel 2. Hur fortsätter berättelsen i kapitel 3 tror du? 
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Sidan 14 
Maya är modig och påhittig. 

Beskriv egenskaper och utseende.  

Maggan är blyg och svart.  

Vad är utseende och vad är egenskap?  

Repetera aktiviteten från s 9 om Dagmar. 

Sidan 15 

Erik och Maya fick veckans uppgift att rita och skriva om djur. Nu ska du göra 

samma sak.  

Rita och skriv om ett djur du vet mycket om, tex ditt husdjur.  

Om du kan bokstäverna kan du skriva också, annars gör som Erik och ta hjälp av 

någon som kan. 

Erik skriver om Maggan, Maggan börjar på M. Vad börjar Dagmar på? Sven? 
Sonja? osv 

Vad menas med att Erik blänger? Varför gör han det? 

Sidan 16 

Erik har ett speciellt minne av hur Maggan blev skrämd. 

Berätta om ett minne du har. Skriv och rita ”Mitt minne” 

Tomas är imponerad och intresserad på riktigt. 

Vad menas med den meningen? 

Sidan 17-18 

Varför trodde mormor att katten hade fått tag på en kyckling? 

Varför hette Eriks ”berättelse”: Den blyga hönan Maggan? 

Slut på kapitel 3. Hur fortsätter berättelsen i kapitel 4 tror du? 

Sidan 19 

I komposten finns, mask och småkryp. 

Varför är de där? 

Här kan det vara bra att starta ett mini-tema om förmultning. 

Sonja är den modigaste hönan.  
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Hur är man då?  

Kan man beskriva vad hon gör som är modigt. 

Är modigt samma sak för alla? 

När är du modig? Skriv och berätta. 

Sidan 20 

Hönorna tycker jättemycket om havre. 

Vad är havre?  

Vad kan man använda havre till?  

Kan människor äta havre?  

Vilka andra sädesslag finns? Skriv och rita. 

Sidan 21 

”Motorn puttrar stilla”  
Vilka bilder får du i huvudet? 

Har du åkt båt någon gång? Skriv/rita och berätta. 

Ta reda på fakta om Hägern och andra sjöfåglar. 

Här kan man starta olika mini-tema:  
Fågelägg.  
Ta reda på hur de ser ut och varför de har olika färg/mönster och storlek. 
Fågelbon.  
Var bygger olika arter sina bon? Varför? 

Ta reda på fakta om abborren och andra fiskar i insjöar. 

Skriv och rita om en fisketur. 

Rita ett akvarium. 

Sidan 22 

”Den gula vassen prasslar…”  

Blunda och berätta om bilderna du får i huvudet, känner du kanske doften av 

choklad?  

Beskriv en egen ”ögonblicksstund” som du upplevt med både smak, doft och 

hörsel. 
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Slut på kapitel 4. Hur fortsätter berättelsen i kapitel 5 tror du? 

Sidan 23 
Tiden går extra långsamt när man väntar. 

Vad menas med det?  

Kan tiden gå extra långsamt eller fort?  

Vilket är längst en timme eller en dag? En vecka eller ett år? 

Har du varit med om detta? När? Vad väntade du på? 

Tiden rusar iväg är ett annat uttryck, vad menas med det. 

När har du varit med om det? 

Sidan 26 

”Sonja är så vacker…”  

Beskriv något så att andra får en bild i huvudet. 

Sidan 27 

Veckans dagar; måndag-söndag. 

Hur många dagar är en vecka?  

Vilket/vilka räknesätt använder man när man vill veta hur många dagar det är på 

tre veckor?  

Hur många veckor måste Erik vänta på kycklingarna? 

Vilket räknesätt använder Erik när han räknar nedåt hur många dagar som är 
kvar? 

Sidan 28-29 

Det är kläckardagen. Erik kunde knappt sova. 

Varför kunde Erik inte sova? 

När man läser dessa sidor kan man få mycket bilder i huvudet. Varför? 

Vilka ord gör så att man upplever samma sak som Erik? 
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Vilka sinnen används? Skriv ner en lista med liknande ord och vilka sinnen de 

hör ihop med. 

Sidan 30 

Erik ringer till sina vänner Sigge och Maya. 

Vad tror du han säger?  

Hur berättar han vad som hänt? 

Ta reda på mer fakta om hur hönsmamman sköter kycklingarna. 

Vad äter kycklingar?  

Kan de klara sig själva?  

Var sover de?  

Hur länge tar mamman hand om dem? 

Hur fortsätter Eriks sommarlov?  
Vad ska han göra när han inte längre går och väntar på att kycklingarna ska 
kläckas? 

Skriv och rita en fortsättning. 
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Läroplan för förskolan. Lpfö18 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i 
samhället. 

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att 
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

fantasi och föreställningsförmåga, 

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt 
att förstå sin omvärld, 

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 
tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, 
sång, musik och dans, 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som 
andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om 
dessa, 

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i 
olika sammanhang och med skilda syften, 

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för 
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla 
kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap och teknik 
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Läroplan för förskoleklass. Lgr11 

Språk och kommunikation 

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och 
argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel 
etiska frågor och vardagliga händelser. 

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild 
och ljud. 

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. 

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur 

ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

Skapande och estetiska uttrycksformer 

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska 
uttrycksformer. 

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 

Matematiska resonemang och uttrycksformer 
Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange 
antal och ordning. Del av helhet och del av antal. 

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och 
beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. 

Natur, teknik och samhälle 

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt 
förekommande arter. 

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 
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Läroplan för grundskolan , Lgr11 

Svenska, årskurs 1–3 

Läsa och skriva  
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 
efter textens form och innehåll. 

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

Sambandet mellan ljud och bokstav. 

Tala, lyssna och samtala 

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Berättande texter och sakprosatexter 
Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda 
delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, 
kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska 
texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande 
text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt  

Språkbruk 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned 
något man talat om. 

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. 

Naturorienterande ämnen 

Året runt i naturen 

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och 
växters livscykler och anpassningar till olika årstider. 

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i 
ekosystem. 
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Länklista 

Hönsfakta 
https://www.bondeniskolan.se/djur1/fjaderfa/ 
https://www.arla.se/globalassets/old/global/aktuellt/minior/290/honsboken_low.pdf 

Fakta om sjöfåglar 
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar.270.html 

Kompostering: 
https://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/kompostering/ 
https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/biologisk-atervinning/ 
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/vad-haender-med-din-sopa/mat-och-
traedgaardsavfall/biologisk-behandling/ 

Ulrika G-Lundberg
ulrika.gelius.lundberg@telia.com
Mob 0706314790

https://www.bondeniskolan.se/djur1/fjaderfa/
https://www.arla.se/globalassets/old/global/aktuellt/minior/290/honsboken_low.pdf
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar.270.html
https://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/kompostering/
https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/biologisk-atervinning/
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/vad-haender-med-din-sopa/mat-och-traedgaardsavfall/biologisk-behandling/
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/vad-haender-med-din-sopa/mat-och-traedgaardsavfall/biologisk-behandling/
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