Ponnykompisar
Facit

Ponnykompisar
Den röda vanten
Frågor inklusive svar
1.

Varför säger Stig att han vill prata med Ellen?
Han tycker att hon är spännande för att han ser bilder på Insta där hon hoppar och för att hon är
hästintresserad och därför vill han lära känna henne.

2.

Är Stig duktig på fotboll?
Ja, han gör ett mål. Men han är mer intresserad av hästar än fotboll.

3.

Varför klarar Stig inte av att rida Jova?
Jova är, som Ellen säger på bussen, en för stor häst för Stig.

4.

Varför ljuger Stig och säger att han galopperar fort på Jova?
För att han vill Ellen ska vilja bli hans kompis.

5.

I kapitel 16 vill inte Stig berätta för mamma att han ramlat av. Varför?
Han vill inte att hon ska säga att han inte får rida Jova mer. Och han vill inte avslöja att han inte
klarar av Jova.

6.

Tycker du att Stig är en modig person? Varför eller varför inte?
Stig är modig för att han om och om igen försöker klara av Jova. Han är också modig för att han
till sist säger till mamma att han inte klarar av Jova.
Han är kanske inte så modig när han inte vågar gå fram och prata med Ellen. Han är också
ganska rädd för Jova.

7.

Vem är Bim?
Bim är hästen som Ellens mormor äger, som Stig får rida och sedan låna.

8.

Tror du att Stig kommer få roligare tillsammans med Bim än med Jova?
Man kan tro det för att Bim är mindre och Stig klarar av att rida henne, och dessutom så står ju
Bim i samma stall som Ellens ponny så de kommer kunna rida tillsammans.

9.

Varför tror du att boken heter ”Den röda vanten”?
För att Stig tappar en röd vante som Ellen hittar, och det är så som de blir kompisar.

Ponnykompisar
Uteritten
Frågor inklusive svar
1.

Varför springer Stig mot Bim när han klivit av bussen?
För att han blir så glad när han ser henne.

2.

Vad säger Ellens mormor Eva om att han springer mot Bim?
Han får inte springa för det kan skrämma hästarna.

3.

Vill Stig rida ut i skogen?
Ja han tycker det känns pirrigt men härligt och han har drömmer om att rida ut i skogen redan i
skolan.

4.

Varför säger Stig att han aldrig mer ska galoppera?
För att han tänker att Bim blev halt för att han galopperade.

5.

Varför blev Bim halt?
För att hon tappade en sko.

6.

Vad vill Ellen arbeta med när hon blir stor?
Hon vill bli hovslagare.

7.

Vem är modigast, Ellen eller Stig?
Stig tycker att Ellen är modig för att hon vill bli hovslagare. Men Stig är modig som vågar göra
saker som han inte har gjort förut och som han inte är säker på att han klarar av, som att rida ut i
skogen och att galoppera.

8.

Vad kallar Ellen Stig för?
Stig-stigbygel. (En stigbygel är det som man har sin fot i när man sitter i sadeln.)

9.

Vad säger Ellen om Bim?
Att hon gillar att galoppera och att hon tycker om att Stig rider och tar hand om henne

Ponnykompisar
Hoppet
Frågor inklusive svar
1.

Vad är det som Ellen säger att Stig inte får göra?
Han får inte rycka hästen i munnen och dunsa ner i sadeln när han hoppar.

2.

Varför tror du att Stig blir arg på Ellen?
För att han känner att Ellen alltid tror att hon vet bäst. Och han blev nog extra ledsen för att han
först blev så stolt över att han klarat att hoppa.

3.

Kan Sofia mycket om hästar?
Nej, hon ser ut som ett proffs, men kan inte sadla själv. Och när de rider lektion säger Eva att Sofia
ska titta och lära sig av hur Stig gör.

4.

Varför blir Stig besviken på första hopp-lektionen för Eva?
För att det inte står några hinder på banan.

5.

Eva säger att Stig ska ”slänga hjärtat först” när han rider mot hindret. Det är en metafor, en bild
som betyder något annat. Vad menar Eva när hon säger så?
Att han ska satsa allt på att komma över hindret.

6.

Tycker Ellen om Stig?
Ja, hon blev arg när de bråkade men egentligen tycker hon mycket om Stig. Hon säger till och med
att det hade varit roligare på Liseberg om Stig varit med.

7.

Varför rider Ellen bättre än Stig?
För att hon har ridit mycket längre. Hon har ridit i hela sitt liv.

