ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CILLA DALÉN, ANNELIE DREWSEN

Selma Lagerlöf – Ett liv

ORDLISTA
änka (sida 6, rad 14) en gift kvinna som förlorat sin man
svärfar (sida 12, rad 8) pappa till din fru eller man
pjäs (sida 12, rad 6) föreställning på teater
myndig (sida 16, rad 7) rätt att bestämma över sig själv
tveksam (sida 30, rad 13) osäker
ångbåt (sida 31, rad 2) båt som drivs med ånga
ruin (sida 32, rad 8) rasad, förstörd byggnad
monument (sida 37, rad 4) kända byggnader
opålitlig (sida 42, rad 3) någon/något som inte går att lita på
krympa (sida 42, rad 4) bli mindre
illustratör (sida 42, sida 7) person som ritar bilder till t.ex. böcker och tidningar

Vilka andra ord var nya för dig i boken? Skriv upp dem och slå upp vad de betyder.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka i boken och leta upp de meningar där orden står.
2. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är substantiv? Ska det vara ”en” eller ”ett” framför
dem?
3. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är verb?
4. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är adjektiv?
5. Skriv en egen mening med varje ord i ordlistan och med de nya ord du hittat.
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GRAMMATIK
Verb
Boken om Selma Lagerlöf är skriven i preteritum (dåtid). Stryk under verben i följande
meningar och ändra dem sedan till presens (nutid). I vissa meningar finns flera verb.
Exempel:
Som tur var klarade Selma provet " Som tur är klarar Selma provet.
1. På sommaren åkte hon hem till Mårbacka som vanligt.
2. Dikterna rimmade och var ofta roliga.
3. Selma och hennes väninnor var intresserade av samhället.
4. Faster Lovisa flyttade till Selma i Landskrona.
5. När Selma och Sophie träffades var det kärlek vid första ögonkastet.
6. De besökte många städer på vägen till Italien.
7. Selma blev ofta inspirerad av artiklar i tidningen.
8. Selma fick många priser för sina böcker.

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

CILLA DALÉN,
ANNELIE DREWSEN

Selma Lagerlöf – Ett liv

LÄSFÖRSTÅELSE
Barndomen på Mårbacka
Var och när föddes Selma Lagerlöf?
Vilka bodde hon tillsammans med?
Varför bestämde Erik Gustav över sin frus pengar?
Selmas bröder fick studera på läroverk, medan hon fick undervisning hemma. Varför?
Varför fick Selma resa till Stockholm?

Ungdom
Varför tyckte Selma om att vara i Stockholm?
Vad hette Selmas lärare?
Vem hjälpte Selma att få studera vidare?
Vad började Selma studera till? Varför?

Lärarinneseminariet
Varför ville Selmas pappa inte betala för hennes boende?
Vad fick honom att ändra sig?
Vad fick Selma att vilja skriva en bok?

Lärarinna i Landskrona
Vilka ämnen undervisade Selma i?
Hur försökte Selma och hennes vänner göra världen bättre?
Vad var det första Selma fick publicerat (tryckt)?
Vad hände efter att Mårbacka såldes?
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Gösta Berlings saga
Vad jämför Selma skrivandet med?
Tycker du att det är en bra liknelse? Varför/varför inte?
Vad handlar Gösta Berlings saga om?

Selma möter Sophie
Vem var Sophie Elkan?
Varför hade hon alltid svarta kläder?

Resan till Italien
Hur länge var Selma och Sophie i Italien?
Vad gjorde de där?

Valborg och kärleken
Varför flyttade Selma till Falun?
Var träffade Selma Valborg Olander?
Vilka var de två viktigaste kvinnorna i Selmas liv?

Resan till Mellanöstern
Varför ville Selma resa just till Jerusalem?
Vem reste hon dit med?
Vilka andra platser besökte de?

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
Varför skrev Selma boken om Nils Holgersson?
Vad gjorde hon för att kunna skriva den på ett bra sätt?
Vad handlar boken om?
Vad i boken fick kritik?
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Nobelpriset
Vilket år fick Selma Lagerlöf Nobelpriset?
Vilket datum delas priset ut?
Varför hölls en extra fest några dagar senare?
Vad hände 1914?

Storbonde på Mårbacka
Vad gjorde att Selma kunde köpa tillbaka Mårbacka?
Selma bodde på två ställen. Vilka?

Kvinnors rättigheter
Vilka rättigheter för kvinnor kämpade Selma för?
När fick kvinnor i Sverige rösträtt?
Vilket år fick de rösta för första gången?

Första världskriget
Hur påverkades Selma Lagerlöf och Mårbacka av första världskriget?
Vilken bok skrev Selma om sina upplevelser under kriget?

Mellankrigstiden
Hur gjorde Selma för att få lugn och ro att skriva?
När dog Sophie Elkan?

Andra världskriget börjar
Varför var Selma Lagerlöf emot nazismen?
Varför kunde hon inte hjälpa så många under kriget?
Vad hette författaren som hon hjälpte till Sverige?
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Död och begravning
När och var dog Selma Lagerlöf?
Hur gammal var hon då?

Selmas brev
Hur många av Selma Lagerlöfs brev finns sparade?
Var kan du hitta dem?
När fick de öppnas?
Vad har forskare fått veta genom att läsa breven?

SKRIVA
Sammanfatta
Gör en sammanfattning av boken genom att skriva 1–2 meningar om varje kapitel:
• Barndomen på Mårbacka
• Ungdom
• Lärarinneseminariet
• Lärarinna i Landskrona
• Gösta Berlings saga
• Selma möter Sophie
• Resan till Italien
• Valborg och kärleken
• Resan till Mellanöstern
• Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
• Nobelpriset
• Storbonde på Mårbacka
• Kvinnors rättigheter
• Första världskriget
• Mellankrigstiden
• Andra världskriget börjar
• Död och begravning
• Selmas brev
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Beskriv ett foto
1. Välj ett foto från boken.
2. Motivera (berätta varför) du valde det.
3. Skriv om vad du ser på fotot.
4. Beskriv de känslor du får när tittar på fotot.

Gör en karta
Gör en karta, för hand eller i google maps, med de platser som Selma Lagerlöf bor på och
besöker.

Ställ frågor
Om du fick träffa Selma Lagerlöf, vilka fem frågor skulle du ställa till henne och varför?

Min plats
Huset Mårbacka spelar en viktig roll i Selma Lagerlöfs liv. Beskriv en plats som är speciell för
dig. Det kan vara ett hus eller något helt annat. Använd följande frågor som stöd:
• Var ligger din speciella plats?
• När var du där första gången?
• När var du där senast?
• Hur ser det ut där?
• Vad gör du när du är där?
• Varför är det en viktig plats för dig?
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