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Introduktion
I den här handledningen finns tips på konkreta övningar som kan  
hjälpa dig att få dina elever att utveckla sin läsförståelse, och  
därmed sin läslust, genom att arbeta med ordförståelse, träna på  
att använda läsförståelsestrategier och att göra textkopplingar. 

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 
reflekterar över texten. 

Före läsningen
 Titta tillsammans på bokens 
omslag. Titta på bilden, läs titeln. Vad 
tror ni att boken kommer att handla 
om? Be eleverna att motivera sina 
svar, t ex genom att du modellerar 
och motiverar varför du tycker och 
tror si eller så eller fråga: ”Varför 
tror du det?” ”Hur tänker du nu?”

 Läs baksidestexten, förändrar den 
förväntningarna på handlingen eller 
förstärker den förväntningarna?

 Inför varje nytt kapitel läser ni kapitelrubriken tillsammans  
och tittar på den/de illustrationer som finns på det uppslaget.  
Förutspå på samma sätt som ovan. Vad tror ni att kapitlet kommer  
att handa om? Varför tror ni det?

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: Har du någon gång varit den som 

inte blivit bjuden på kalas? Hur kändes det?

 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. 
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 reflekterar  

över texten.



Läsförståelsefrågor:
KAPITEL 1: 
1. På vilken våning bor Bella  

(på raderna) 
2. Tror du att Hildas familj 

har mycket eller lite 
pengar? (mellan raderna) 

3. Finns det andra knep man 
kan ta till när man inte kan 
sova? (bortom raderna) 

 
KAPITEL 2: 
1. Varför håller Henning i sig? (på raderna) 
2. Vad tror du att det betyder att ”känna ett sting i magen”?  

(mellan raderna) 
3. Hur gör ni i din klass när det är kalas? Hur tycker du att man  

ska göra, ska man bjuda alla eller bara några? Varför då?  
(bortom raderna) 

KAPITEL 3: 
1. Varför tror du att Hilda spelar en sorglig sång på flöjten?  

(mellan raderna) 
2. Vad brukar de dricka ur Hennings kaffekoppar? (på raderna) 
3. Vad brukar du göra när du vill göra någon glad? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 4: 
1. Hur gör ni när ni byter platser i din klass? (bortom raderna) 
2. Hur tror du Hilda känner inför att sitta bredvid Wilma i fyra 

veckor? (mellan raderna) 
3. Vad läser Hilda för bok? (på raderna) 

KAPITEL 5: 
1. Varför tror du att mamma inte vill att de ska spionera? (mellan 

raderna) 
2. Vad hade Hilda, hennes mamma och storebror tänkt göra på 

semestern? (på raderna) 
3. Fråga dina föräldrar vad i ditt hus som är försäkrat och 

varför. Berätta! (bortom raderna) 
 
KAPITEL 6: 
1. Vad hade Hilda på sig när hon gick ut till brevlådan? (på raderna) 
2. Varför säger Hilda att hon väntar på ett brev från sin faster?  

(mellan raderna) 
3. Vad brukar du göra när du oroar dig för något? (bortom raderna) 
 



KAPITEL 7: 
1. Hur många kulor hade Henning spelat bort? (på raderna) 
2. Vad tror du att det betyder att Hilda ville tillbaka in i drömmen 

igen? (mellan raderna) 
3. Berätta om en glad dröm som du kan komma ihåg.  

(bortom raderna) 

KAPITEL 8: 
1. Varför tänker Hilda på sin pappa när hon ser skidor? (på raderna) 
2. Vad betyder det att Hilda hade ett litet grått moln i magen?  

(mellan raderna) 
3. Hur tycker du att Bella och Henning betedde sig mot Hilda  

på bussen? (bortom raderna) 

KAPITEL 9: 
1. Varför tycker Hilda att hennes liv är dumt? (mellan raderna) 
2. Vad leker Bella, Henning  

och Wilma för lek?  
(på raderna) 

3. Vad kan 
man göra 
om man 
känner sig 
utanför?  
(bortom 
raderna) 

 

KAPTITEL 10: 
1. Vad sa Håkan som var förvånande? (på raderna) 
2. Vad tror du Hilda menar med att Håkan har tatueringar men inte  

är farlig? (mellan raderna) 
3. Vilka sånger brukar ni sjunga på er skolavslutning? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 11: 
1. Vad är det Hilda frågar Zack som får honom att springa in i skogen?  

(på raderna) 
2. Varför tror du att Hilda sparkar Wilma på smalbenet?  

(mellan raderna) 
3. Hur vet man att man är kär i någon? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 12: 
1. Vad heter pappas nya tjej? (på raderna) 
2. Vad betyder ”ett tomt skratt”? (mellan raderna) 
3. Har du något syskon? Vad kan vara bra med ett syskon?  

(bortom raderna) 



KAPITEL 15: 
1. Varför tror du att mekanikern kallar bilen för DUP231?  

(bortom raderna) 
2. Hur tycker Hilda att de känner sig när de åker hem med bilen?  

(på raderna) 
3. Varför tror du att Hildas mamma inte vill komma tillbaka  

till bilverkstaden? (mellan raderna) 

KAPITEL 16: 
1. Vilka väntar på Hilda utanför huset på morgonen? (på raderna) 
2. Varför börjar Hildas glada humör gå över? (mellan raderna) 
3. Vad ska man göra om man har blivit ovän med någon och vill  

bli vän igen? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 17: 
1. Vad luktar Wilmas schampo? (på raderna) 
2. Varför kände Hilda att hon behövde vara ensam? (mellan raderna) 
3. Vad brukar du göra när ni har rast? (bortom raderna) 

KAPITEL 13: 
1. Vad tror du att bin gör på vintern? (bortom raderna) 
2. Vilken färg hade blommorna som växte vid vägen? (på raderna) 
3. Vad menar Emma med att det mesta ordnar sig? (mellan raderna) 
 
KAPITEL 14: 
1. Varför tror du att mamma ser tveksam ut när Hilda och Rasmus  

vill följa med henne till verkstaden? (mellan raderna) 
2. Vilken slags skor har Rasmus? (på raderna) 
3. Hur tror du att en bilverkstad ser ut inuti? (bortom raderna) 



KAPITEL 18: 
1. Var hade Hilda mamma satt inbjudan? (på raderna) 
2. Varför säger Hilda att hon bara blev lite ledsen när mamma  

frågar om hon blev ledsen? (mellan raderna) 
3. Vad skulle vara Årets kalas för dig? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 19: 
1. Vad kallas minus för med ett annat ord? (på raderna) 
2. Varför säger Henning att de inte behöver prata om att  

Hilda och Zack är ihop om hon inte vill? (mellan raderna) 
3. Vilken är den bästa födelsedagspresent du har fått någon 

gång? (bortom raderna) 
 
KAPITEL 20: 
1. Varför vill inte Henning gå själv till Bella? (mellan raderna) 
2. Vad får Wilma i present av Hilda? (på raderna) 
3. Beskriv din favorittårta eller kaka. (bortom raderna) 

Fördjupningsfrågor: 
ATT KÄNNA SIG UTANFÖR 

 Hilda känner sig utanför när Bella och Henning berättar 
om kalaset de ska gå på, men som Hilda (tror att hon) inte 
är bjuden på. Har du känt dig utanför någon gång? I vilket 
sammanhang då? Hur kändes det? 

 Hur kan man tänka för att inte bli ledsen om man känner sig 
utanför? Vad kan man göra? 

 Känner sig alla människor utanför någon gång? 



KALAS! 

 Hur kan man göra när man ska ha kalas, för att ingen ska känna 
sig utanför? 

 Tycker du att det är kul att gå på kalas? 

 Hur ska ett lyckat kalas vara? 

 Har alla råd att köpa dyra presenter till kalas? 

 Är presenter viktiga på kalas? 

DÅLIGT SAMVETE 

 Vad betyder ”att ha dåligt samvete”? 

 Hur känns det att ha dåligt samvete? 

 Har du haft dåligt samvete någon gång? 

 Har du sagt förlåt någon gång? Hur kändes det i så fall? 

 Är det svårt att säga förlåt? 

 Har du puttat, slagit, nypt eller sparkat någon? (Löste det i så fall 
något problem? Blev allt bättre eller sämre?) 

 Om du får lust att knuffas eller göra illa någon för att du är arg, 
vad gör du för att försöka låta bli? 

 Har någon gjort illa dig? 

 Har någon sagt förlåt till dig? 

 Om andra är dumma mot din kompis, säger du ifrån då?  
Varför eller varför inte? 

 Säger du till om du tycker att någon annan är dum mot dig? 

VÄNSKAP 

 Vad gör kompisar tillsammans? 

 Hur kan man vara en bra kompis? 

 Hur kan man vara snäll mot någon som verkar lite ensam? 

Fler övningar: 
Här kommer tips och förslag på övningar ni kan göra när ni har läst  
ut boken. 

1. Låt eleverna skriva en fortsättning på ett kapitel. 
 a. Vilka var med? 
 b. Vad gjorde de? 
 c. Hur slutade det? 

2. Låt eleverna rita och måla sitt drömkalas. 
 a. Var ska kalaset vara? 
 b. Vad ska man göra på kalaset? 
 c. Vad ska man äta på kalaset? 

3. Välj ett utdrag ut boken, t ex det när de åker buss hem från museet, 
och låt eleverna göra egna scener med alternativa slut. 

 


