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Lärarhandledning
Med den här lärarhandledningen vill vi inspirera till att använda boken Mira och Herr G för att arbeta
med elevernas läs- och skrivutveckling i kombination med ämnet bild och skolans värdegrundsarbete.
Boken om Mira och Herr G innehåller många bilder för att stödja den ovana läsaren. Det är en
vardagsskildring som många barn kan känna igen sig i och som speglar en mångfald i samhället.
Nedan kommer flera olika förslag på hur man kan arbeta med boken. Välj vad som passar bäst utifrån
den nivån dina elever är på och de behov ni har just nu.
Boken kan gärna användas som högläsning men passar väldigt bra till egen läsning. Det kan vara
lämpligt att varva egen läsning med att en vuxen läser, för att därigenom stötta en elev som upplever
den som svår. Ett förslag är även att läsa första kapitlet som högläsning, för att underlätta för alla att
komma in i handlingen. Efter det kan var och en läsa självständigt.
Ur läroplan för grundskolan samt förskoleklass
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt
för människors olikheter.
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
•
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
•
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska
överväganden,
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
• förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
• förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
•
förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
•
förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.
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Skapa förförståelse
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Illustrera dina egna bilder
Frågesport
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Skriv en dikt
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Skapa nyfikenhet
För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för läsningen behöver du börja med att ladda boken
med nyfikenhet. Dela med dig av ditt intresse och engagemang. Det smittar av sig. Att ge ledtrådar
och göra gissningar är också ett sätt att ladda boken med nyfikenhet. I den här aktiviteten övas även
föreställningsförmågan och fantasin.
Berätta för eleverna att ni nästa vecka ska påbörja arbetet med en ny bok. Boken handlar bl a om Herr
G. Vem kan Herr G vara? Låt barnen hitta på och gissa. Uppmuntra dem gärna att fortsätta
funderingarna hemma. Skriv ner era gissningar. Ge inga svar.
Senare samma vecka: Visa bilden nedan. Berätta att den är från boken som ni ska läsa kommande
vecka. Vad är det vi ser? Vad kan man göra här? Vem/vilka finns i det här huset? Vad tror vi att boken
ska handla om? Dela gärna bilden till klassens vårdnadshavare, så att samtalen kan fortsätta hemma.
Skriv ner era gissningar. Ge inga svar. Svaren får ni veckan efter när ni läser boken.

Skapa förförståelse
Titta på omslaget och läs titeln.
• Vad ser ni?
• Vem är Mira? Varför tror ni det? Vad tror ni om henne?
• Vem är Herr G? Varför tror ni det? Varför heter han så?
• Tror ni boken kommer vara rolig/läskig/sorglig? Varför tror ni det?
Läs baksidestexten.
• Varför tror ni Mira så gärna vill ha en hund?
• Vad önskar du dig mest av allt?
• Kan man bara låta bli att använda G?
• Finns det någon annan bokstav vi skulle klara oss utan?
• Vad tror ni har hänt den försvunna valpen?

Bildvandring
En ”bildvandring” är ett sätt att öka förförståelsen och underlätta läsningen. Det kan också vara ett sätt
att ta redan på elevernas tidigare erfarenheter och genom det kunna göra kopplingar. Man kan välja
att titta på alla bilder en efter en, eller välja ut en eller några bilder.
Se till att bilden är synlig för alla elever. Ge alla tid att fundera och var noga med att alla svar
accepteras.
•

Vad ser vi i bilden?

Här övar vi på ord och begrepp. Låt var och en svara ”Jag ser…”
•

Vad tror vi?

Här övar vi på föreställningar, upptäckter och förförståelse. Låt var och en svara ”Jag ser… och jag
tror…”
•

Vad ser vi inte?

Här övar vi på att förstå vad som påverkar bilden trots att det inte syns. Låt var och en svara ”Jag ser
inte…”

Frågor att samtala kring efter att ni läst boken
Att samtala kring boken ger både stöd till själva läsandet och utmanar elevernas tankar kring texterna.
Genom samtalet får eleverna uttrycka sina tankar och lyssna på andras funderingar. Genom det
fördjupas förståelsen och blir till meningsfull kunskap. För ett utvecklande samtal behövs en trygg och
respektfull atmosfär där var och en lyssnar på de andra, vågar uttrycka sina åsikter och ändra dem när
nya tankebanor kommer. Det kan därför vara en fördel att ha samtal i mindre grupper.
•
•
•
•
•
•

Vad vet vi om Mira? Vad tycker hon om? Vad är hon bra på?
Hur kände du när Mira blev ledsen för att sidan i hennes skrivbok blivit knölig? Vad tänkte du
då?
Vad vet vi om Ronja? Vad tycker hon om? Vad är hon bra på?
Hur kände du när Karsten berättade att hans katt har dött? Hur tror du Mira kände? Hur tror
du Ronja kände? På vilka sätt kände de lika/olika? Varför tror ni det är så?
Vad gjorde Ronja när hon gick från affären? Kan du berätta vad som hände? Vad vet du? Vad
tror du? Varför tror du hon gjorde så? Vad tycker du om det som hände? Skulle Ronja kunnat
göra på något annat sätt?
Hur skulle du göra om någon i din närhet var ledsen och ensam?

Para ihop ord och beskrivningar
Öva på begrepp som hör till boken genom att skriva ut och para ihop de ord eller beskrivningar som
hör ihop. Man kan också skriva orden på en tavla och dra streck. Den här övningen kan göras före
boken är läst för att underlätta läsningen eller efteråt för att eleverna först själva ska få tolka orden.

KENNEL
SHELTIE
SPECIALIST
DETEKTIV
TYSTLÅTEN
RULLATOR
SORBET
EFTERLYSNING
SELE
GYLLENE

HUNDUPPFÖDNING
HUNDRAS
HAR MYCKET KUNSKAPER I ETT ÄMNE
HEMLIG SPANARE
SÄGER INTE SÅ MYCKET
HJÄLPMEDEL FÖR ATT GÅ
GLASS
SÖKNING EFTER NÅGOT/NÅGON
I STÄLLET FÖR HALSBAND, ATT SÄTTA KOPPLET I
SKIMRAR I GULD

Illustrera dina egna bilder
Öva på att skapa inre bilder av det som inte finns illustrerat.
Välj ett uppdrag nedan. Rita, måla eller illustrera på annat sätt.
•
•
•
•

Välj en karaktär från boken. Hur har denne karaktär det hemma hos sig. Bor det någon mer
där? Hur ser det ut? Vad kan man göra där?
Mira skrev en efterlysning. Hur såg skylten ut när den var färdig? Hur ser det ut där den
hänger?
Mira och mamma Frida besökte Carolas glasscafé när de var i stan. Hur ser det ut inne på
caféet? Vilka sorters glass kan man välja på? Kan man köpa annat än glass? Kan man äta sin
glass inomhus?
Mira brukade träffa Karstens katt Loppan i lekparken. Hur ser det ut i lekparken? Vad finns
där?

Frågesport
Genom att svara på frågor om boken efter att vi läst den övar vi vår förståelse för vad som står i texten
och vad som står ”mellan raderna”.
Du kan använda frågorna på det sätt som passar bäst, t ex att fråga högt, låta eleverna fråga varandra
eller skapa en tipspromenad. Det rätta svaret finns inom parentes.
•

Vad gör mamma medan Mira skriver i sin skrivbok i inledningen av boken? (torkar bänken,
städar köket)

•

Vad står det på grinden där Rolf bor? (Vänligen stäng grinden)

•

Varför ser Kivis mage ut som en boll? (Hon har valpar i magen)

•

Vad vill Mira arbeta med när hon blir vuxen? (Polis/hundförare)

•

Mira ska handla mjöl. Vad behöver hon mjölet till? (Baka bullar)

•

Vem äger hunden Bettan, som Mira träffar utanför affären? (Ulla)

•

Vilka smaker på glass köpte Mira vid Carolas glasscafé? (jordgubbsglass och citronsorbet)

•

Varför blir Mira ledsen när Ronja kommer tillbaka med hundvalpen? (öppen fråga, har inget
korrekt svar.)

•

Hur tror du det skulle vara att ha en alldeles egen hundvalp? (öppen fråga, har inget korrekt
svar.)

Bildberättande
Öva på att återberätta genom att skriva ut nedanstående bilder från boken. Vilken ordning ska
bilderna vara? Kan ni återberätta sagan genom bilderna? Lägg sedan bilderna i en annan ordning.
Vad händer då? Kan vi skapa en ny berättelse?

Skriv en dikt
Öva på att uttrycka känslor med hjälp av poesi genom att skriva er egen dikt. Välj något av följande
teman:
• Ensamhet
• Hjälpa till
• Drömmar

Skriv en bokrecension
Öva på att sammanfatta boken och uttrycka egna åsikter genom att skriva en recension. Utgå från
frågorna:
• Vad handlar boken om?
• Vem är huvudpersonen?
• Vilka andra viktiga personer är med?
• Vad tror du boken vill förmedla/säga?
• Vad tycker du om boken? Varför tycker du så?
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