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Den stora kaninräddningen
Text Katie Davies
Bild Hannah Shaw
Översättning Helena Sjöstrand, Svenn och Gösta Svenn
Joe har flyttat, men lämnat kvar sin kanin. Den tar Anna och Suzanne hand om.
Men mitt i alltihop blir kaninen sjuk. När sen Joe också blir sjuk förstår flickorna
att både Joe och kaninen kommer att dö om de inte återförenas. Det är bråttom
för Joe blir allt sämre och kaninen mår pyton! Kommer Anna, hennes lillebror
Tom och Suzanne att lyckas med den stora kaninräddningen innan det är
försent?

Den här lärarhandledningen har Christina Strömwall skolbibliotekarie och
Karolina Falk lärare 4-6 gjort tillsammans under hösten 2017. Vi arbetar båda på
Skönadalsskolan i Kävlinge kommun.
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Före läsningen
Studera framsidan. Vad säger den om vad boken ska handla om? Passar titeln
och bilden ihop? På vilket sätt i så fall? Varför kan en kanin behöva räddas?
Har du läst några andra berättelser om kaniner? Berätta!

Kapitel 1, En riktig räddning
Vem är huvudperson i den här berättelsen?
Vad fick vi veta om huvudpersonen?
På sid. 8-9 finns två förklaringar till ordet räddning. Vad tycker du om
förklaringarna? Skiljer de sig åt eller kompletterar de varandra?
Slå upp ordet räddning i SAOL. Vad står det där?
Har du räddat någon eller något? Berätta!

Kapitel 2, Anna anropar Suzanne
Anna lyckas låsa sig ute när hon vill få kontakt med Suzanne. Har du låst dig ute
någon gång? Eller känner du någon som har gjort det? Hur löste sig situationen?
Kan du komma på fler sätt som Anna och Suzanne skulle ha kunnat prata med
varandra på?

Kapitel 3, Den gamla kaninen och den nya katten
Joes kanin dog av skräck när en katt stirrade på den i buren. Varför blir vi rädda?
Vad tror du händer i kroppen när man blir riktigt rädd?
Har du blivit rädd för något djur någon gång? Berätta!
Den nya katten bör akta sig för näbbmöss. Varför det? Läs om näbbmöss ex. på
NE.se

Kapitel 4, Du får vara hund
Anna och hennes kompisar har hittat på många egna lekar. Vilken är din
favoritlek? Kanske kan ni prova några av era lekar i klassen.
Supersnabba cykelmaskinen, vilken uppfinning! Vad skulle du vilja uppfinna? Gör
en ritning och skriv och förklara hur den fungerar.
Vad betyder ordet mackapär? Kan du använda det ordet i en mening?
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Kapitel 5, Ett kanintårtdiagram
Fröken Peters sa ” Kaniner är ganska tuffa av sig, vet du”. Håller du med henne?
Gör en tabell tillsammans i klassen, med två spalter.
I den vänstra spalten skriver ni Vi håller med för att … och i den högra spalten Vi
håller inte med för att … Skriv så många saker som ni kan komma på i de båda
spalterna.
Gör ett eget tårtdiagram över ett dygn i ditt liv. Gör det så snyggt som du kan.

Kapitel 6, Joe- på-vår-gatas pappas skåpbil
Anna beskriver hur Suzannes pappa talar genom att skriva så här: ” UPP PÅ
RUMMET MED DIG, BASTA! Hur låter det? Skulle man kunnat skriva det på något
annat sätt och ändå haförstått? Hur då?
Flickorna beskriver vad de ser hända när Joe och hans pappa ska åka iväg med
skåpbilen. Låtsas att du är Joe och berätta vad som hände.
Börja såhär: ”Pappa kom för att hämta mig och lite saker. Vi skulle…”
Anna och Suzanne gillar att leka spionleken. Har du gjort det någon gång? Vem
lekte du med och vem spionerade ni på?

Kapitel 7, Sagan om Pelle Kanin
Varför tror du att Joes mamma är ledsen?
Flickorna gör en lista med frågor som Tom ska ställa till Joes mamma.
Tänk ut en sak som ni vill veta mer om, kanske något ni jobbar med i NO eller SO.
Gör en frågelista! Glöm inte att ta reda på svaren.

Kapitel 8, Den tomma platsen
Trafikvaktstanten säger ” Tid är pengar.” Vad betyder det ordspråket? Kan du fler
liknande ordspråk eller uttryck?
Om du skulle flytta till en ny skola, hur skulle du vilja bli mottagen av
klasskamrater och lärare? Diskutera med dina kamrater.

Kapitel 9, Hålla kaninen vid liv.
Ta reda på fem saker som innehåller mycket C-vitamin.
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Kapitel 10, Sagan om den folkilskna kaninen.
När flickorna stod öga mot öga med Joes nya kanin sa de:
”Titta vilka ögon den har!”
”Titta vilken mun den har!”
”Titta vilka tänder den har!”
Vilken saga liknar det? Hur är dialogen i sagan?
Skriv en egen dialog mellan Anna,Suzanne och kaninen när de jagar runt i
trädgården. Titta i boken hur författaren gör när hon skriver dialog. Vet du fler
sätt?

Kapitel 11, Kaninmat
I Suzannes ordbok förklaras ordet norpa med en synonym, stjäla. Kan du fler
synonymer till ordet norpa?
Hur tror du Joe kommer att reagera när han kommer till sin mamma och får reda
på hur flickorna tagit hand om kaninen?

Kapitel 12, Joe är på vår gata igen
Slå upp orden slump och samband och se hur de förklaras i ex. NE och ordboken
som finns i ert klassrum/ på biblioteket.

Kapitel13, Norpa fröken Mathesons persilja
Läs om liguster och påsklilja och bestäm om du tycker det är bra mat till den nya
kaninen. Varför/ Varför inte?

Kapitel 14, Tills döden skiljer oss
Läs sidan 171 en gång till och skriv upp de ordspråk och uttryck som
trafikvaktstanten använder.
Tror du att man kan dö av brustet hjärta?

Kapitel 15, Kaniner skriker inte
Hur är det med kaninskrik egentligen? Är det här något som författaren har hittat
på eller stämmer det? Gå till biblioteket och låna en bok om kaniner. Eller läs här
http://kaninmagazinet.se/2012/january/kaninens-sprak.html
http://veterinaren.nu/fragelada/besvarad/kanin/kanin-som-skriker
https://animail.se/kaninens-kroppssprak-och-signaler.html
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Kapitel 16, En räddning i verkliga livet
En författare som skriver skönlitteratur behöver inte alltid hålla sig till sanningen.
Finns det händelser i det här kapitlet som du tror inte skulle kunna hända i
verkligheten? Diskutera!

Kapitel 17, Den förgiftade persiljan
Tycker du att Anna och Suzanne borde ha berättat sanningen om
kaninförgiftningen? Diskutera!

Efter läsningen
Sammanfatta bokens händelser med fem ord. Gör först listor två och två. Försök
sen att göra en gemensam lista för hela klassen.
Du kan läsa mer av samma författare:
Den stora hamstermassakern
Den stora kattkonspirationen
Den stora hundhysterin
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