
ÅRET OM PÅ SLOTTSGATAN 
 

Kopieringsunderlag 

Till läraren 
 
I Året om på Slottsgatan - sommardagar får de 
elever som precis lärt sig läsa möta en spännande 
värld, där eleverna får följa med barnen och deras 
familjer på Slottsgatan i vardagsnära och roliga 
äventyr under sommaren. 
    
Texter och bilder har tagits fram för att tillsammans 
väcka elevernas nyfikenhet och skapa motivation 
och lust att vilja läsa mer.  
 
I Året om på Slottsgatan - sommardagar får  
eleverna öva sin läsförmåga och träna  
läsförståelse i ett tidigt skede av sin läsutveckling.  
 
Året om på Slottsgatan - sommardagar innehåller  
25 arbetsblad med prosatexter och uppgifter som 
övar läsförståelse på olika sätt. 
   Eleverna läser texten på arbetsbladet och söker 
därefter svar på fem frågor om innehållet i texten. 
Eleverna får tre olika svarsalternativ att välja  
mellan.    
   Eleverna kan i vissa uppgifter få söka efter  
svaret genom att tolka och dra slutsatser med 
stöd från både text och bild.  
 

 
 

 
 
Texterna och uppgifterna är framtagna utifrån  
Lgr 22 och kursplanen i svenska för årskurs 1 - 3. 
Strategier för att förstå och tolka texter är ett 
centralt innehåll, samt: 
 

• Gemensam och enskild läsning 
• Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord,      

begrepp och texter 
• Att återge delar av innehållet i olika texter 
 

Året om på Slottsgatan - vårdagar passar  
utmärkt för att läggas in på elevernas planering  
eller arbetsschema.  
 

Läromedlet passar även för specialundervisning och 
undervisning i svenska för nyanlända i högre åldrar. 
 

Eleverna kan arbeta gemensamt eller självständigt 
med texter och uppgifter. Arbetsbladen behöver 
inte läsas och arbetas med i någon särskild ordning.  
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Följande titlar finns i Året om på Slottsgatan-serien: 
Året om på Slottsgatan - vårdagar  art nr 161 
Året om på Slottsgatan - sommardagar art nr 162 
Året om på Slottsgatan - höstdagar  art nr 163 
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