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102
De här frågorna får eleverna fundera lite extra på. 
De sätter sig in i karaktärernas situation och 
gör kopplingar till sig själva.

25. Slut för idag, tack för idag  s. 138–143.

 1 Cesar och mamma kunde bo kvar hos mormor och morfar. 
Vad tror du är bra med att bo i samma hus som äldre släktingar?

2 Finns det något som kan vara dåligt eller jobbigt med att bo så? 
Vad i så fall?

 3 Bea hade ju sagt att hon aldrig mer skulle ljuga.
Tror du att hon kommer att kunna hålla sitt löfte? ja nej
Motivera ditt svar.

KA P I T E L  25

Frågor på djupet

På ytan-frågor

• Svaret finns i texten.

• Vem, vad, var och när?

På djupet -frågor

• Vad betyder texten för mig?

Under ytan-frågor

• Svaret står inte exakt i texten.

• Kan ha mer än ett rätt svar.

• Varför, hur ... Hur tänker du?
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103Här närmar sig frågorna berättelsens huvudbudskap och sensmoral. Diskutera svaren i klassen.

 4 Asta berättade aldrig att det var Sigge som haft ner spegeln. 
Varför inte?

Var det rätt av henne att inte berätta sanningen, tycker du?  
Motivera ditt svar.       ja nej

 5 ”Tänk om din mamma har klippt sig och frågar vad du tycker. 
Du tycker att det är superfult, men hon är jätteglad. 
Vad svarar du då?”
Ge förslag på hur man kan svara utan att ljuga eller såra mamma.

 6 Om du tänker tillbaka på berättelsen i hela boken, 
kan du då tycka att Asta, Bea eller Cesar borde ha 
gjort annorlunda vid något tillfälle? När i så fall? 

Under ytan-frågor

• Svaret står inte exakt i texten.

• Kan ha mer än ett rätt svar.

• Varför, hur ... Hur tänker du?
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