LÄRARHANDLEDNING

Lärarhandledning till Frallan och kärleken
Frallan och kärleken handlar om när Frallans bästis Ester plötsligt säger att Frallan kan få vara kär i
henne om hon vill. Det vill inte Frallan, hon vill inte vara kär i någon alls. Hon vill hellre pyssla och
hjälpa mormor att bestämma vilket rum som ska städas.
Frallan och kärleken är den tredje delen i serien om Frallan, skriven av Sara Ohlsson och illustrerad
av Lisen Adbåge.
Den här lärarhandledningen är tänkt som ett stöd för att använda Frallan och kärleken i
undervisningen för årskurs 1-3. Till varje kapitel finns frågor som kan hjälpa eleverna att utveckla sin
läsförståelse. Det finns också diskussionsfrågor och andra övningar. I slutet finns förslag på aktiviteter
som passar när ni har läst hela boken.
Min tanke och förhoppning är att den här handledningen ska fungera som en inspiration till många
spännande och roliga samtal i klassrummet.
/Sara Ohlsson, författare

Illustration av Lisen Adbåge

Kapitel 1
Svåra ord och uttryck
publik, kantareller, galoppera, utdöda, dinosaurier, klättervägg, jordgubbskräm

Läsförståelse
Varför har Frallan mycket att göra?
Vilken var den roligaste dagen i Frallans liv?
Hur gjorde mormor för att bära hem alla kantareller?
Vad tycker Frallan är det roligaste i skolan?
Vad tycker hon är det tråkigaste?

Diskutera
Vad vet du om Frallan?
• Är Frallan lik dig på något sätt?
• På vilka sätt är ni olika?

Gör som Frallan!
Rita ditt hus! Tänk på att hela huset ska få plats på pappret.

Kapitel 2
Svåra ord och uttryck
konst, det är väl ingen konst

Läsförståelse
Vem är Mark?
Varför får Mark bestämma så mycket?

Diskutera
Vet ni vad konst är? Försök komma på så många exempel som möjligt! Har ni till exempel någon
konst i klassrummet? Eller någon annanstans på skolan? Är det någon som har konst hemma? Titta
gärna på bilderna på sidorna 14 och 15 för ledtrådar om vad konst kan vara.

Gör som Frallan!
Frallans bokstav är F. Vilken är din?
• Vilka saker börjar på din bokstav?
• Gör ett konstverk av din bokstav! Du kan rita eller kanske forma din bokstav av olika saker.

Kapitel 3
Svåra ord och uttryck
material, världsbäst, klätterställning, äppleskrott, papperskorg, pricka rätt, flytta blicken, perfekt

Läsförståelse
Var letar Frallan efter material? Försök komma ihåg så många ställen som möjligt!
Vad hittar hon?
Varför är det så viktigt att Frallan hittar material?
Vad får Frallan av Ester?

Diskutera
Det går inte så bra för Frallan när hon ska leta efter material. Borde hon ha gjort något
annorlunda? Var skulle du leta efter material?

Gör som Frallan!
Gå ut och leta efter material! Ni kan vara på skolgården precis som Frallan och hennes klass. Hjälps
åt om det är svårt!

Kapitel 4
Svåra ord och uttryck
glitterklister, hjärta, guldglitter

Läsförståelse
Vad målar Frallan?
Varför är guldglittret slut?
Vem är mormor kär i?
Varför vill Frallan inte vara kär?

Diskutera
Varför frågar Ester om Frallan är kär i någon?
• Vad betyder ”att vara kär”?

Gör som Frallan!
Använd materialet som ni hittade på skolgården och gör konst! Det behöver inte vara hjärtan, titta
på bilderna på sidorna 24 och 25 om ni behöver inspiration.

Kapitel 5
Svåra ord och uttryck
konstverk, utställning, vernissage, till salu, kylskåp

Läsförståelse
Hur mycket betalade mormor för Frallans teckning?
Vad får klassen i hemläxa?

Gör som Frallan!
Ni kan också göra en utställning, och kanske till och med bjuda in till vernissage?
Förbered er ordentligt: Vilka ska ni bjuda? Vad ska det stå på inbjudan?
Gästerna kommer säkert vilja veta mycket om era konstverk. Förbered er genom att fundera på vad
ni ska berätta!

Kapitel 6
Svåra ord och uttryck
ett i taget, jättekissnödig, toalett, superhjälte, lurig, sisten, barnslig, parkering

Läsförståelse
Vad är det tråkigaste mormor vet?
Varför svarar inte Ester när Frallan ropar hejdå?
Vem vinner när Frallan och mamma springer ikapp till parkeringen?

Diskutera
Frallan tycker att mamma kan vara barnslig. Vad menar hon med det? Kan ni komma på fler
exempel på när vuxna är barnsliga?
• Kan barn vara barnsliga?
• Är det bra eller dåligt att vara barnslig?

Kapitel 7
Svåra ord och uttryck
stegosaurus, miljoner, störig, vattkoppor

Läsförståelse
Vad sa Frallan när hon lurade mamma?

Varför tror Frallan att Ester är ledsen?
Vad säger mamma när Frallan undrar om hon vill vara kär?

Diskutera
Frallan vet inte hur man vet om man vill vara kär. Vet ni?
Mamma säger att kär kan kännas som att vara lite sjuk. Vad tror ni hon menar med det? Fråga
gärna någon som är eller har varit kär!

Kapitel 8
Svåra ord och uttryck
Gullfisen, dumheter, kräksjuka, besvärligt, svartsjuk, bli helt koko, grimasch

Läsförståelse
Varför behöver mormor ett lugnt rum?
Varför går mamma ut i köket?
Vad menar Frallan med att det är mycket jobb med en mamma?
Varför får Frallan ont i halsen?

Gör som Frallan!
När mormor gör sin bästa grimasch måste Frallan skratta. Vilken är din bästa grimasch? Kan ni visa
varandra utan att börja skratta?

Kapitel 9
Svåra ord och uttryck
fundera, Rumpfisen, korridor, övervåningen

Läsförståelse
Vilka rum finns i mormors hus?
Vad hände när Frallan skrämde mormor?
Vilket rum bestämmer Frallan att de ska städa?

Gör som Frallan!
Vilken krydda är bäst på popcorn? Många gillar salt, andra gillar socker och Frallan tycker bäst om
dill. Vad gillar ni? Prova er fram!

Kapitel 10
Svåra ord och uttryck
ihoprullad, gitarr, kartong, julsaker, påsksaker, trappsteg, kurragömma, i fred, brådska, prata strunt,
stökstruten

Läsförståelse
Vad ligger på golvet i stökiga rummet?
Hur många pusselbitar saknas?
Hur märks det att mamma är ganska rädd av sig?
Vad brukar Frallan göra när hon behöver vara i fred en stund?

Diskutera
Varför säger mormor att rummet kanske rymmer om de städar för snabbt? Ett rum kan ju inte
rymma!

Gör som Frallan!
Titta på bilden på 46 och 47, visst är det stökigt?
Hur skulle rummet se ut om man städade? Rita en teckning!

Kapitel 11
Svåra ord och uttryck
inspektera, handduk, paljetter, dammtuss

Läsförståelse
Vad är det första Frallan och mormor gör när de ska städa?
Vad hittar Frallan i den rosa lådan?
Varför lägger sig mormor på soffan?

Kapitel 12
Svåra ord och uttryck
plastsäck, idé, kitteltävling, hinderbana, garderob, bädda rent, strandskata, borrmaskin

Läsförståelse
Vad hände när mamma och Frallan hade kitteltävling?
Vad gör de med trasiga saker?
Vad gör Frallan med kläderna?

Vad gör Frallan med handdukarna?
Vad gör Frallan med lakanen?

Diskutera
Varför är det en bra idé att bygga en hinderbana?
• Varför tror ni att mamma fick den idén just nu?

Kapitel 13
Svåra ord och uttryck
plötsligt, äcklig, mammapussar, kärpussar, överdriva, vrida sig loss, knasbananen

Läsförståelse
Varför blir Frallan ledsen när hon tänker på Ester?
Varför får Frallan ont i halsen igen?
Vad tycker mormor att Frallan ska göra för att Ester ska bli glad igen?
Vad händer när de har rullat ut mattan?

Diskutera
Vad menar mamma med att tycka om nästan är som att vara kär?
• Kan man känna kärlek utan att vara kär?
• Vad kan man känna kärlek till?
• Vad känner du kärlek till? Skriv eller rita!

Kapitel 14
Svåra ord och uttryck
sovgottrummet, klara sig själv, jordgubbskräm, skära, 112, blöda, överkörd, ostökiga rummet,
rentrummet, ordning- och reda-rummet.

Läsförståelse
Varför lurades mamma om hinderbanan?
Hur kan Frallan veta att mormor fortfarande sover?

Diskutera
Mormor och Frallan har övat på olika saker för att Frallan ska klara sig själv. Minns ni vilka?
• Vilka fler saker kan ni komma på som hon borde öva på?
• Vet ni vad 112 är? När ska man ringa dit?
• Vad tycker ni att stökiga rummet ska heta nu när det är städat?

Kapitel 15
Svåra ord och uttryck
fjärrkontroll, skärm, svärord, noggrant, sköta sig själv, apparater, trassligt, pyssellåda, guldklister

Läsförståelse
Vad brukar mamma göra när fjärrkontrollen försvinner?
Vad brukar mamma säga när Frallan letar efter något?
Var letar Frallan efter fjärrkontrollen?
Vad händer med rummet när Frallan letar?

Kapitel 16
Svåra ord och uttryck
gapkyckling, mjölkkartong, fjärilsten, självklart

Läsförståelse
Varför väcker Frallan mormor?
Vad säger Frallan när hon ska förklara vad konst är?
Vad finns i lådan som mormor plockar ner?
Hur ser den finaste stenen ut?

Diskutera
Vad tror ni att Frallan ska göra med fjärilstenen?

Gör som Frallan!
Ge er ut på stenjakt! Kanske kan ni också hitta en fjärilsten? Eller en sten som ser ut som något helt
annat? Stenar kan se ut lite hur som helst, nästan som att de är konst alldeles av sig själva!

Kapitel 17
Svåra ord och uttryck
ytterdörr, klampa, stöka till, akut, exakt, expert, ljuga, skynda

Läsförståelse
Vad menar Frallan med att det är konstigt med stökigt?
Vad gör mamma när hon kommer till stökiga rummet?
Hur vet Frallan att mamma har blivit akut trött?

Diskutera
Mormor säger att det inte är deras fel att stökiga rummet vill vara stökigt. Håller ni med? Vems fel
är det egentligen att det blev stökigt igen?

Kapitel 18
Svåra ord och uttryck
ungefär en miljard år, inspiration, vattenfärg, favoritfärger, mormorshjärta

Läsförståelse
Vad menar Frallan med att hon skulle bli en dinosaurie om hon gick till skolan från mormor?
Vad är inspiration?
Vem tänkte Frallan på när hon fick inspiration?

Diskutera
Vad tror ni att Frallan tänker göra istället för att prata med Ester?
Titta på bilden på sidan 83. Hur kan man se att den föreställer Frallan, trots att det är en
dinosaurie? Hur skulle du rita en dinosaurie som liknade dig? Prova!

Kapitel 19
Svåra ord och uttryck
knöligt, nyfikna, komma ihåg, känns bra i magen

Läsförståelse
Varför frågar Mark vad som har hänt?
Vad skriver Frallan på stenen?

Diskutera
Vad tror du att Ester tänker när Frallan säger att hon tycker bäst om henne på hela skolan?
• Hur tror du att det känns att vara Ester den här dagen?
• Brukar du berätta för andra att du tycker om dem? Vad tror du skulle hända om du gjorde det?

När ni har läst hela boken
Måla tapeter
(Den här övningen passar bäst när ni har läst två eller fler Frallan-böcker.)
Titta på mönstret på insidan av pärmen: i Frallan är bäst! är det bananer mot en rosa bakgrund, i
Frallan räddar världen jordgubbar på blått och i Frallan och kärleken äppleskrottar på grönt. Ett sånt
här mönster i böcker kallas för tapet, precis som såna man har på väggen.
• Varför är det just äppleskrottar i den här boken?
• Om du fick välja tapet till en Frallan-bok, vad skulle du välja då?
• Prova att måla mönster på A4-papper. Tänker på att rita samma sak flera gånger, hela pappret
ska bli fullt! Och glöm inte att färglägga bakgrunden.

Boksamtal
Prata igenom er gemensamma läsupplevelse!
Nedan är förslag på frågor att utgå ifrån.
• Vad handlade boken om?
• Hur började boken? Var det en bra början?
• Hur slutade boken? Vad tyckte ni om det? Var det oväntat eller väntat?
• Vad var det för stämning i boken? Vilka känslor fick du när ni läste?
• Är du lik någon i boken? Vem och varför?
• Lärde ni er något av den här boken?
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