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Introduktion
Alla övningar i handledningen delas in i vad man kan göra före 
läsningen, under läsningen och efter läsningen. Läsförståelsefrågorna 
är indelade i: På raderna – svaret står i texten. Mellan raderna – 
här handlar det om att kunna dra egna slutsatser och läsa ”mellan 
raderna”. Bortom raderna – här tänker man själv vidare och 
refl ekterar över texten. 

Före läsningen
 Titta tillsammans på bokens 
omslag. Titta på bilden, läs titeln. 
Vad tror ni boken kommer att 
handla om? Be eleverna att motivera 
sina svar. 

 Läs baksidestexten. Förändrar den 
förväntningarna på handlingen eller 
förstärker den förväntningarna? 

 Inför varje nytt kapitel läser ni 
kapitelrubriken tillsammans och 
tittar på den illustration som fi nns 
på det uppslaget. Förutspå på 
samma sätt som ovan. Vad tror 
ni kapitlet kommer att hända 
om? Varför tror ni det? 



Läsförståelsefrågor
KAPITEL 1: 
Vad tror du Selma menar med att hon 
har ont i bröstet? (mellan raderna) 
Vad är skillnaden på att gå i 
förskoleklass och i ettan på Selmas 
skola? (på raderna) 
Var det någon skillnad på förskoleklass 
och första klass för dig? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 2: 
Vad händer i kroppen av medicinerna som pappa tar? (på raderna) 
Varför tror du att man skickade blommor till mamma och 
pappa? (mellan raderna) 
Tycker du de gjorde rätt som bara berättade för Selma och inte för 
Fred att pappa var sjuk? Berätta varför du tycker så (bortom raderna) 
 
KAPITEL 3: 
Varför tror du att pappa aldrig har bråttom längre? (mellan raderna) 
Hur vill Selma att hennes lekstuga ska se ut? (på raderna) 
Har du varit med om att du har fått ett löfte som sedan inte  
har hållits? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 4: 
Hur gör Selmas pappa för att komma ihåg hur Selma vill att  
lekstugan ska se ut? (på raderna) 
Vad menar Selma med att det har flyttat  
in en drake i mamman? (mellan raderna) 
Vad gör du när du blir arg? (bortom  
raderna) 

Under läsningen 
 Gör textkopplingar. Vid högläsning, stanna upp vid lämpliga  
tillfällen och gör kopplingar till ... 

 – Andra texter: Påminner det här om något annat vi läst?  
 – Elevernas egna erfarenheter: Känner ni någon som varit sjuk?  

Hur var det för den?  
 Be eleverna stanna upp i sin läsning om det är något de inte  
förstår och fråga dig eller en kompis.  

 Be eleverna ringa in (alternativt skriva dem eller räcka upp  
handen för att fråga) ord som är svåra att läsa eller förstå  
och diskutera dem allt eftersom.  

 Be eleverna att pröva läsa om en mening eller ett stycke  
de inte förstod. 

Efter läsningen
 Låt eleverna svara på läsförståelsefrågorna, se nedan. 
 Låt eleverna formulera egna frågor. 
 Låt eleverna sammanfatta texten. Prata tillsammans om hur den 
började, vad som hände sedan och hur den slutade. Detta kan  
vara ett enskilt kapitel, men även hela boken när ni läst klart. 



KAPITEL 5: 
Hur blev Fias morfars hår när det växte ut? (på raderna) 
Varför tror du Selma fräser när hon berättar för Fred  
var lekstugan är? (mellan raderna) 
Har du någon plats du brukar åka till när du är ledig?  
(bortom raderna) 
 
KAPITEL 6: 
Varför fick mamma och pappa hämta Selma när hon skulle sova  
över hos Freja? (på raderna) 
Varför tror du Selma inte säger vad hon vill ha till snacks  
när Fia frågar? 
Har du sovit över hos någon? Vem då och hur gick det?  
(bortom raderna) 
 
KAPITEL 7: 
Vad tror du att Selma känner när hon  
hör pappa gråta? (mellan raderna) 
Vad är det i det stora paketet som 
är sist kvar under granen? (på 
raderna) 
Finns det några likheter mellan hur 
Selma firar jul och hur din familj firar 
jul eller annan högtid? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 8: 
Varför tror du Selmas mamma är röd i ansiktet när de kommer  
ut från Sams familjs hus? (mellan raderna) 
Vad är det Selma tycker ser ut som en färgexplosion? (på raderna) 
Har du läst nån annan bok där man också firar nyår? Hur firade  
de i den boken? (bortom raderna) 



KAPITEL 9: 
Varför är en förkylning farlig för pappa? (på raderna) 
Vad menar pappa med att hans kompis följer med honom  
hela tiden? (mellan raderna) 
Känner du någon som pratar svenska fast på ett annorlunda  
sätt än vad du gör? Hur pratar den personen? (bortom raderna) 
 
KAPTITEL 10: 
Vad fick Selma i sommarpresent av pappa? (på raderna) 
Varför tror du att Selma låter orolig när hon frågar pappa  
om lekstugan? (mellan raderna) 
Har du och någon vuxen byggt något tillsammans nån gång?  
(bortom raderna) 
 

KAPITEL 11: 
Varför tycker Selma inte  
om Bosse? (på raderna) 
Varför tror du Selma 
börjar gråta när hon ser 
Agneta? (mellan raderna) 
Hur vill du bli tröstad 
när du är ledsen? (bortom 
raderna) 
 
KAPITEL 12: 
Varför är pappa glad trots att han inte kan följa med till landet?  
(på raderna) 
Hur tror du Selma känner när hon hör pappas hammare?  
(mellan raderna) 
Beskriv en skolavslutning som du har varit med om? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 13: 
Vad är det Selma ser när hon har varit och kissat? (på raderna) 
Varför tror du mamma ser tveksam ut när pappa säger att Selma och 
Fred ska hjälpa till att måla insidan? (mellan raderna) 
Vilka färger skulle du måla din egen lekstuga i? Varför då? (bortom 
raderna) 
 
KAPITEL 14: 
Vad är det mormor vill visa Selma och Fred? (på raderna) 
Varför tror du att Selma inte vet var hon ska titta när hon får mormors 
present? (mellan raderna) 
Vad gillar du bäst att göra på sommaren?  
(bortom raderna) 



Förslag på övningar att göra  
i samband med läsningen: 

 Låt eleverna skriva en fortsättning på ett kapitel.  
 Vilka var med? 
 Vad gjorde de? 
 Hur slutade det? 
 Låt eleverna måla sin egen lekstuga, både utsida och insida 
 Hur ser själva byggnaden ut? 
 Vilka färger har lekstugan? 
 Vad ska finnas inuti?  
 Välj ett utdrag ur boken, (t ex det där Selma, Fia och Fias pappa 
handlar snacks), och låt eleverna göra egna scener av. 

 Låt eleverna hitta på egna namn till Tallkottens café och göra egna 
caféskyltar i valfritt material. 

Skriv gärna och berätta hur ni i er klass har arbetat med boken!  
Ni når författaren Katja på: info@wahlstroms.se 
 


