
Lärarhandledning till boken ”Kaninhoppet” av Malin Eriksson, illustrerad av 
Mia Nilsson. 

Lärhandledningen är framtagen av Malin Eriksson.

Frågor kommer i anslutning till kapitelsluten och är tänkta att användas under läsningens gång. 
Läraren bör leda ett samtal kring frågorna.

Reflektionsfrågorna ger en ingång till muntlig diskussion. De hjälper eleverna att få ökad förståelse 
för Alwins ofta komplexa känslor och hjälper dem förstå hur man kan hantera dem. 

De ger också en möjlighet att fundera kring sina egna känslor.
Det finns också rena läsförståelsefrågor.

Syfte: Fördjupa läsningen och reflektera samt få en ökad förståelse för känslor.



Kapitel 1

Reflektion:
Alwins syster är sjuk. Hur påverkar det Alwin? Har någon i klassen varit med om att något har förändrats när 
någon i familjen eller någon kompis varit sjuk? Hur har det känts?

Läsförståelse:
Varför bakar inte Alwins pappa längre?
Varför säger Alwin till Lo att det kommer ett flygplan?



Kapitel  2

Reflektion:
Alwin vill inte bo hos morfar. När han säger det så blir mamma ledsen och då säger Alwin förlåt. Varför säger 
han förlåt? Tycker eleverna att det är rätt av honom att göra det? Har de låtit bli att säga något någon gång för 
att andra inte ska bli ledsna eller tycka att de är för jobbiga? (Koppla gärna denna fråga till läsförståelsefrågan 
nedan om lögner.)
Be klassen komma på några vita och några svarta lögner.

Läsförståelse:
Varför vill Alwin hellre bo hos Sofia?
Alwin berättar om vita och svarta lögner. Vad är en vit lögn enligt Alwin? Vad är en svart?



Kapitel  4

Reflektion:
Alwin är ledsen för att hans syster är sjuk och för att han måste bo hos morfar. Han tröstar sig själv när han 
tröstar kaninen. Vad betyder tröst? Hur får eleverna tröst när de är ledsna?

Läsförståelse:
Hur gör Alwin för att fånga kaninen?



Kapitel  7

Reflektion:
Alwin var ledsen förra gången han åkte från stan. Nu när han åker till stan med Yrla till hoppträningen är han 
glad trots att Liv fortfarande är sjuk. Kan man vara glad och ledsen på samma gång? Har eleverna varit det 
någon gång? Vad kan man göra för att bli lite gladare när man är ledsen?

Läsförståelse:
Varför tror Alwin att morfar blir arg för att han äter sylt?



Kapitel  9

Reflektion:
Morfar säger att vuxna kan vara både ledsna och starka. Vad menar han med det?

Läsförståelse:
Varför är mamma ledsen när morfar pratar med henne?



Kapitel  13

Reflektion:
Kaninen känner Alwins känslor, säger Yrla. Om han är nervös så blir kaninen nervös. Har eleverna märkt att 
djur eller andra människor påverkas av vad de känner? När? Vad hände?
Yrla säger att Alwin ska lita på sig själv. Vad betyder det? Hur kan man tänka för att lita på sig själv?

Läsförståelse:
Vad fantiserar Alwin för att kunna somna kvällen innan tävlingen?



Kapitel  15

Reflektion:
Alwin trodde att han skulle bli nervös när han tävlade. Men istället kände han att det var roligt. Har eleverna 
gjort något de trodde skulle kännas läskigt som inte var det? Vad hände? 

Läsförståelse:
Vad känner Alwin när han kommer in på tävlingsbanan?



Att jobba vidare med

Efter att ni läst ut boken kan eleverna få skriva en berättelse om vad Lo gör medan Alwin bor hos sin 
morfar. 

Saknar hon honom? 
Eller har hon andra kompisar? 
Berättar Alwin för Lo om varför han måste bo hos morfar eller vet hon inte varför? 


