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Om lärarhandledningen 

Det här materialet hör till boken Enhörningarnas gömda Ö, skriven av 

Patrick Persson. Handledningen kan med fördel användas som stöd i 

undervisningen. I handledningen ges en kort presentation om bokens 

handling. I materialet ges också exempel på förmågor som tränas utifrån 

det centrala innehållet för ämnet svenska (Skolverket, år 1-3). Vidare 

presenteras frågor som läraren kan ställa före och efter läsningen. 

 

I elevmaterialet finns bl.a. en ordlista, skrivövningar, diskussionsfrågor, 

läsförståelse och analysfrågor, samt bildmaterial.  

Bokens handling 

För länge sedan, mitt ute i havet och omgiven av grönskimrande dimma, 

fanns en ö som bara en person har sett. Det är hans berättelse man nu får 

höra. I historien framträder en kamp mellan enhörningarna, där Månstråle 

är ledaren, mot en ondskefull drake som hotar deras liv på ön. För att 

kunna mäta sig i kampen mot draken måste Månstråle finna alla 

regnbågens färger. Denna jakt leder henne ut på ett äventyr bland vulkaner, 

grottor och djupaste djungel. Svåra prövningar utmanar henne och hon 

tvingas också att ta fram alla sina bästa egenskaper om hon ska lyckas hinna 

i tid.  



LGR 11 Centralt innehåll som tränas 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll.  

Tala, lyssna och samtala 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Berättande texter 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en 

berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och 

avslutning samt litterära personbeskrivningar. 

Eleverna tränar följande förmågor 

• Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap 
i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 

• Eleven kan skriva texter med läslig handstil och på dator. 

• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa 
frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 



Före läsningen 

Visa bokens omslag och diskutera i klassen: 

• Vad lägger ni märke till först?  

• Vilken känsla får ni av omslaget? 

• Vad tror ni boken handlar om? 

• Läs baksidestexten. Vad avslöjar den om bokens handling? 

Efter läsningen 

Diskutera i helklass eller i mindre grupper: 

• Vad gillade du bäst med boken? 

• Blev du överraskad över något i boken? 

• Finns det något som du inte tyckte om? 

• Var boken bättre eller sämre än du trodde? 

• Vad tyckte du om slutet på boken? 
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