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Responsdialog utifrån responskort 4
Berättelsen ”Ullabritta ser smaskiga småkryp” av Lisa Yngström år 4

- Varför tror du huvudkaraktären valde det här målet? (1)
- Jag tror att huvudkaraktären valde målet - att fånga saftiga småkryp - för att
hon var hungrig och skräddare äter just småkryp.
- Vilka är huvudkaraktärens tydligaste egenskaper, tycker du? (2)
- Jag tycker de tydligaste egenskaperna är hon kan flyga och hoppa.
- Vem eller vad är huvudkaraktärens värsta hinder, tycker du? (3)
- Jag tycker att det värsta hindret är när hon var nära att drunkna av diskmedlet.
- Varför drabbas huvudkaraktären av hindren, tror du? (4)
- Hon drabbas av hindret med diskmedlet för att människan inte är rädd om
naturen. Fågeln är också ett hinder som tänker äta upp henne, men det är ju
naturligt. En skräddare är ju fågelmat!
- Hur känns hindren och lösningarna tycker du? Verkliga, fantasifulla, överraskande eller…? (5)
- Jag tycker att hindret när Ullabritta skulle kunna drunkna av diskmedel i vattnet känns verkligt. Lösningen, att hon räddar sig genom att flyga därifrån
känns också verkligt. Det är ju också sant att fåglar äter skräddare, så det
hindret är verkligt. Att Ullabritta ”tänker” hur hon ska klara sig är lite fantasifullt och det är kul!
- När såg du den tydligaste bilden? (6)
- Den tydligaste bilden såg jag när du skrev att nån haft i diskmedel i vattnet.
Jag såg hur ena benet på Ullabritta försvann ner i vattnet och jag var säker på
att hon skulle drunkna. Precis då läste du att hon började flyga och då såg jag
tydligt hur benet drogs upp ut vattnet och hon flög i väg. Jag pustade ut.
- Varifrån såg du bilden? (7)
- Det kändes som om jag låg på vattenytan, för när Ullabritta flög iväg såg jag
henne underifrån och jag anade himlen, som var klarblå.
- Vad kan man lära sig av den här berättelsen, tycker du? (8)
- Man kan lära sig att en skräddare kan hoppa och flyga och att man ska vara
noga med vad man häller ut i en sjö, så man inte skadar djuren som lever där.
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