Läsnyckel
Kim och Lina rider iväg
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Torsten Bengtsson har skrivit en rad lättlästa böcker om syskonen Kim och Lina som är
både roliga och spännande. De behöver inte läsas i en viss ordning utan kan läsas helt
fristående.

Innan du läser
Titta på omslaget och läs titeln. Var är Kim och Lina? Tycker du de verkar oroliga? Vilken
årstid är det?
Har du ridit någon gång? Vet du vad all utrustning man kan se på omslaget heter? Vad är de
olika sakerna till för?
Läs baksidestexten. Vem av Kim och Lina verkar mest orolig tycker du? Hur kan Lina hjälpa
Kim? Har du några förslag?

Medan du läser
S 8–11
Har du något fritidsintresse? Hur ofta brukar du i så fall träna eller kunna utöva det?
Har du syskon? Brukar de retas? Vad gör du då? Berätta om något tillfälle du retats eller
blivit retad.
Du har säkert själv varit med om tillfällen när dina föräldrar sagt att du måste följa med
fast du inte har lust. Berätta om vart ni skulle åka, hur det kändes och hur det blev.
S 12–15
Varför säger Kim att han tycker att ”rida är lätt som en plätt”? Vad hade hänt om han bara
hade sagt att han tycker det verkar roligt men att han är lite rädd för de stora hästarna?
Om man inte riktigt vågar, men egentligen vill prova något, hur gör man för att komma
över rädslan? Har du några förslag?
Hur skulle du känt och gjort om du varit i Kims ställe? Skulle du sagt ja eller nej till att
prova rida?
S 16–19
Gör Kim rätt i att skoja med Felix? Vad hade hänt om han hade sagt att han inte kunde rida
och att han var lite rädd?
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Kim tycker han kom väldigt högt upp när han satt sig i sadeln. Hur långt ner till marken
tror du det kan vara ungefär?
S 20–21
Hur tror du det känns för Kim när han klarar hålla balansen? Varför säger han till Felix att
släppa?
Vad borde Kim gjort när Lukas slutade följa efter de andra hästarna?
Varför blir ett jättestort djur som en häst så rädd för en liten fågel att den bara springer?
Kim undrar var bromsen finns – hur brukar man göra man när man vill att en häst ska
stanna?
S 22– 26
Varför tror du Lukas lugnar sig när han ser Ronja och Lina?
Om man har läst andra böcker om Kim och Lina så vet man att Lina inte alltid brukar vara
så snäll. Varför tror du hon säger något snällt nu?
Hur kan Kim vara så glad fastän han nyss var så rädd?
Vem var modigast: Kim eller Lina tycker du?

Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken?
När var det mest spännande i boken?
Vad tyckte du bäst om i boken? Är där något du inte tyckte om eller undrar över?
Vad kunde du känna igen dig i?
Tror du Kim kommer börja rida?
*
Läs och dramatisera sidan 9–12 tre tillsammans. Fånga med både tonfall och kropp hur de
ser ut när de säger replikerna. Hur ser man ut när man är förväntansfull, sur, irriterad och
så vidare?
*
Intervjua varandra om era fritidsintressen! Förbered en del allmänna frågor som kanske
hur länge man tränat och varför man började, men försök också komma på frågor där du
lär dig något nytt! Om en klasskamrat till exempel spelar violin kanske du kan få reda vad
olika saker heter, vad det kostar, vilken musik hen gillar bäst att spela och så vidare. Gör en
bild (på valfritt sätt) över vilka intressen, kunskaper och talanger som finns i klassen!
*
Vad tror du hästen Lukas tänkte om det som hände? Gör en berättelse där vi får se
händelserna ur Lukas synvinkel!
*
Vad drömmer du om att bli riktigt bra på? Varför vill du bli bra på just det? Vad skulle det
innebära för dig om du lyckades bli så bra som du vill? Hur ser din väg till ditt mål ut?
*
Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att
böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på olika plan.
Ibland fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller
formen, det beror på vilken titel det gäller.
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Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med
yngre barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan
användas individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under
läsningens gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget
facit i den här Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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