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Lärarhandledning

Den stora frågan
Anna Hansson

Nivå 4 (av 5)

Om handledningarna:

Till boken Den stora frågan finns förutom 
denna handledning en elevhandledning. 
Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på 
egen hand eller tillsammans med andra. Vill man 
kan också hela eller delar av elevhandledningen 
vara grund för ett gemensamt klassarbete med 
boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken 
och författaren. Därefter ges förslag på hur Den 
stora frågan kan introduceras, ett förslag på 
gemensam läsning och ett par uppgifter som kan 
användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.
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Förmågor

 ▶ Att läsa och skriva svenska.

 ▶ Att tala, samtala, läsa, lyssna på och förstå svenska i olika sammanhang.

 ▶ Att anpassa språket till olika mottagare och situationer.

Boken

Samira och Martin har varit tillsammans i ett halvår. Samira drömmer om att de 
ska gifta sig och flytta ihop. Och en dag händer det - Martin tar upp en liten, svart 
ask ur byxfickan. Men det Samira tror ska vara en förlovningsring visar sig vara 
öronproppar! Samira bestämmer sig för att ta saken i egna händer och börjar planera 
för det perfekta frieriet. Ett som Martin inte kan tacka nej till. Eller?

Den stora frågan är en humoristisk och varm berättelse om kärlek, och om hur 
våra olika erfarenheter och bakgrunder kan leda till missförstånd. Detta är andra 
fristående delen i serien om Samira och kärleken.

Författaren

Anna Hansson är uppvuxen och bosatt i Ånge. Hon är utbildad lärare för grundskolan 
och gymnasiet med en magisterexamen i historia och en kandidatexamen i engelska, 
men lämnade yrket för att bli författare.

Anna debuterade 2012 med boken Dansfeber och har sedan dess skrivit nästan 150 
barn- och ungdomsböcker samt lättlästa böcker för vuxna. 2014 nominerades hon till 
Norrlands litteraturpris för bästa barn- och ungdomsroman med boken Dansfeber 
överallt och 2019 tilldelades hon Lärkanpriset för sina lättlästa barnböcker.

Inför läsningen

Detta är andra boken i serien om Samira och Martin. Börja med att kort sammanfatta 
handlingen i del 1, exempelvis genom en gemensam tankekarta.  

Låt sedan eleverna förutspå handlingen i Den stora frågan genom att undersöka 
omslag, titel och nyckelord.
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1.  Börja med omslaget. Vilka tankar väcker bilden på omslaget?

2.  Diskutera titeln. Vad kan en bok med titeln Den stora frågan handla om?

3.  Låt sedan eleverna närma sig följande ord och fraser som är viktiga för att förstå 
bokens handling:

Sova över          Ring          Att fria          Picknick          Bo ihop          Tradition        Giftemål

a. Gå igenom ordens och frasernas betydelse.

b.  Låt eleverna på nytt få fundera över bokens handling. Vad kan en bok med dessa 
nyckelord handla om?

4.  Avsluta med att högläsa kapitel ett. Stämmer handlingen överens med de tankar som 
eleverna hade inledningsvis om bokens handling?

Under läsningen

Läs boken tillsammans i klassen. Dela upp läsningen i etapper om cirka 3 kapitel i taget.
Kontrollera att eleverna förstår handlingen efter varje etapp med hjälp av frågorna i 
elevhandledningen. De frågorna fokuserar på elevernas förståelse av mindre detaljer och 
information som finns mellan raderna. Låt eleverna efter varje kapitel få sammanfatta 
kapitlet antingen muntligt eller skriftligt. 

Efter läsningen

Diskutera innehållet

 ▶ Varför är det så viktigt för Samira att hon och Martin gifter sig?

 ▶  Samira vill inte att Martin berättar för hennes föräldrar att hon har friat till honom. Vad 
beror det på? 

 ▶  Vad tror du kommer att hända efter bokens slut?
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Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!

Skriv

Titta på omslagsbilden. Skriv en kort text om det du ser på bilden. Ta hjälp av följande ord:

 ▶  Ros

 ▶  Man

 ▶  Kvinna

 ▶  Ringar

 ▶  Ett hjärta

 ▶  Hav



Elevhandledning

Den stora frågan
Anna Hansson

1

Boken

Samira och Martin har varit tillsammans i ett halvår. Samira drömmer om att de 
ska gifta sig och flytta ihop. En dag tar Martin upp en liten, svart ask ur byxfickan. 
Samira tror att det är en förlovningsring men det är öronproppar! Samira 
bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Hon börjar planera för det perfekta 
frieriet. 

Den stora frågan är en humoristisk och varm berättelse om kärlek, och om hur 
våra olika erfarenheter och bakgrunder kan leda till missförstånd. Detta är andra 
fristående delen i serien om Samira och kärleken.

Författaren

Anna Hansson är uppvuxen och bosatt i Ånge. Hon är utbildad lärare för 
grundskolan och gymnasiet med en magisterexamen i historia och en 
kandidatexamen i engelska, men lämnade yrket för att bli författare.

Anna debuterade 2012 med boken Dansfeber och har sedan dess skrivit nästan 
150 barn- och ungdomsböcker samt lättlästa böcker för vuxna. 2014 nominerades 
hon till Norrlands litteraturpris för bästa barn- och ungdomsroman med boken 
Dansfeber överallt och 2019 tilldelades hon Lärkanpriset för sina lättlästa 
barnböcker.
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Textfrågor

Här hittar du frågor till bokens alla kapitel. Läs igenom frågorna innan du börjar 
läsa. Kontrollera att du förstår frågorna. Slå upp ord om du behöver. Vissa svar 
kommer du att hitta direkt i texten. Andra svar hittar du mellan raderna. Du måste 
alltså dra egna slutsatser utifrån det du läst.

Kapitel 1-3 ”En ny färg”, ”Mysigt”, ”En liten ask”

1. Varför sover Samira och Martin mest i Samiras lägenhet?

2.  Vilka är Pia och Caroline?

3.  Varifrån har Pia och Caroline fått sina namn?

4.  Vad tror Samira att det är i asken som Martin har med sig?

Kapitel 4-6 ”Inte gifta”, ”En hemlighet”, ”Det perfekta sättet”

1. Martin tycker att han och Samira ska bo ihop. Vad tycker Samira om det?

2.  Vad är det Nadia måste lova att inte berätta för hennes och Samiras föräldrar?

3.  Vilket är Martins stora intresse?

4.  Vad beställer Samira på nätet?

Kapitel 7-9 ”En överraskning”, ”Vi tar bilen”, ”En annan väg”

1.  Hur reagerar Martin när Samira överraskar honom med fotbollsbiljetter?

2.  Varför vill Martin ta bilen till fotbollsmatchen?

3.  Vad är det Martin har i baksätet av bilen?

Kapitel 10-12 ”På stranden”, ”Andra halvlek”, ”Matchen”

1.  Var någonstans ska Martin och Samira ha sin picknick?

2.  Vad gör Martin under picknicken?

3.  Vilken är den bästa överraskningen som Samira någonsin fått?

4.  Vad är det Martin får lova att inte berätta för Samiras föräldrar?



3

Reflektera

Diskutera följande frågor tillsammans med 1–3 kurskamrater. Det finns inga rätta 
svar.

1.  Hur tycker du att det perfekta frieriet ska gå till?

2.  Tycker du att det är mannen eller kvinnan som ska fria?

3.  Är det viktigt att man är gift innan man flyttar ihop?

Grammatikuppgifter 

Rak ordföljd

Bilda meningar. Börja med subjektet.

1.  vardagsrummet Samira målar 

2.  nickar Martin

3.  ut glad ser han

4.  skäller så fort den ljud hör hunden

5.  i hemma lägenheten trivs hon 

 
En eller ett

Här får du substantiv från boken. Ska det vara en eller ett framför substantivet? 

1. ____ lägenhet

2.  ____ ring

3.  ____ marsvin

4.  ____ fotboll



Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

5.  ____ rum

6.  ____ strand

7. ____ match

8.  ____ liv

9.  ____ frieri

10.  ____ färg  

Substantiv i plural

Här får du substantiv från boken. Du ska skriva om dem i plural (flertal). 
 
En/ett Flera

Lägenhet

Ring

Marsvin

Fotboll

Rum
Strand

Match
Liv

Frieri

Färg


