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Ruff överlevaren
läsförståelsefrågor, funderingsfrågor och skrivuppgift
Ämne: svenska, SVA
År: 4-6, 8-9, gymn, vux
Lektionstyp: Eget arbete, skrivuppgift.
Lektionsåtgång: 1

Introduktion
Till boken finns läsförståelsefrågor. De finns för de elever
som vill kunna kontrollera att de förstått texten de läst och
kanske kunna visa någon annan att de läser och förstår.
Funderingsfrågor ska ge läsaren något att fundera över.
Till boken finns också en skrivuppgift.
Materialet kan användas som underlag till en klassrumsdiskussion, men också som underlag för uppgifter till en
elev som ska läsa boken.

Läsförståelsefrågor
• Första gången Ruff träffar Husse ; hur märker valpen
Ruff att Husse är en trevlig människa?
• I vilken affär handlar Husse när Ruff sitter på flaket och vaktar.
• Vad är Ruffs jobb när Husse är fotbollsdomare.
• Hur märker Ruff att allt inte är som vanligt den morgonen när Husse inte vaknar.
• Ruff förstår att han ska rymma från djursjukhuset. Hur förstår han det?
• Ruff klarar inte av att hitta mat. Varför gör han inte det?
• Vem släpper ut Ruff ur Lasses bil.

Lärarrummet för lättläst
www.lattlast.se/larare

Funderingsfrågor
• Husse säger ”Vi gjorde vårt bästa och bättre än det här blir det fanimej inte”. Varför tror
du att Husse är så nöjd när han varit fotbollsdomare?
• Lasse var Husse son. Tror du att Lasse och Husse tyckte om varandra. Varför tror du det.
• Ruff får bo hos Selma. Tror du han längtar tillbaka till sitt liv när han bodde med Husse.
Varför tror du det?

Egen uppgift
Läs början på kapitlet Rött kort (sidan 26 och 27).
Skriv om det avsnittet och låt i stället Husse vara den som berättar.
Tänk på att en människa kanske tänker på andra saker och tycker andra saker är viktiga än
en hund.

