ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

CILLA DALÉN, ANNELIE DREWSEN

Selma Lagerlöf – Ett liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Selma Lagerlöf - Ett liv av Cilla Dalén & Annelie
Drewsen. Materialet är tänkt att vara ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter. I
elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och
skrivuppgifter.

OM BOKEN
Selma Lagerlöf - Ett liv är en biografi om Selma Lagerlöf. En biografi är en faktabok om en
känd persons liv. Selma Lagerlöf är en av de mest kända svenska författarna och i den här
boken finns mycket information om hennes liv och de böcker hon skrev.

OM FÖRFATTAREN
Selma Lagerlöf - Ett liv är skriven av Cilla Dalén & Annelie Drewsen. De har tidigare skrivit
biografier om Astrid Lindgren och Alfred Nobel tillsammans. Annelie Drewsen har också
skrivit en rad andra böcker för Nypon och Vilja förlag. Hon arbetar även som journalist och
har tidigare varit lärare. Cilla Dalén arbetar som bibliotekarie.

INFÖR LÄSNINGEN
Vad vet eleverna om Selma Lagerlöf? Låt dem göra en lista enskilt och sammanställ sedan
en gemensam tankekarta på tavlan.
Vad vill de veta? Låt eleverna ge exempel på saker de vill veta om Selma Lagerlöf.
Sammanställ och återkoppla efter läsningen för att se vad eleverna fått veta.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Vad visste du om Selma Lagerlöf innan du läste boken?
2. Gör en tankekarta med viktig information om Selma Lagerlöf och berätta sedan om
henne för någon annan.
3. Vem är din favoritförfattare? Varför? Vilken av hens böcker tycker du mest om?
4. Vilken av Selma Lagerlöfs böcker vill du helst läsa? Varför?

Diskutera
1. Varför tror ni att Selma Lagerlöf var och fortfarande är en så känd och uppskattad
författare?
2. När Selma växte upp hade kvinnor inte lika många rättigheter i Sverige som de har i dag.
Vilka skillnader kan ni hitta? Vad tycker ni om dem?
3. Selma Lagerlöf skrev många brev och de fick öppnas 50 år efter hennes död. Då kom det
fram att Selma hade älskat två kvinnor. Varför tror ni att hon inte avslöjade det tidigare?
4. På sida 66 finns en lista med viktiga årtal i Selma Lagerlöfs liv. Vilka årtal tycker ni är
viktigast? Berätta och jämför.
5. Vad var det mest intressanta ni fick veta om Selma Lagerlöf? Berätta och jämför.
6. Vad skulle ni vilja veta mer om? Berätta och jämför.

Jobba vidare
På sida 64–65 finns tips på hur eleverna kan hitta mer information om Selma Lagerlöf.
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