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ORDLISTA 

Man ska inte göra sig till

praktiskt (sida 3, rad 3) här: smidigt 
slapp (sida 3, rad 4) behövde inte
minsann (sida 4, rad 11) verkligen, faktiskt
trakten (sida 5, rad 12) orten/platsen
retade sig (sida 6, rad 6) här: hon blev irriterad på det
fjäska (sida 6, rad 15) här: göra sig finare för någon annan/vara inställsam

Blomman under trädet

dra orden ur käften (sida 12, rad 12) här: man får kämpa för att få veta saker

Tänk på hur du pratar

fjanta dig (sida 18, rad 7) här: var inte dum

Huset

rejäl (sida 28, rad 12) här: bra 
rar (sida 31, rad 11) snäll och gullig 

Arbeta med ordlistan

1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord 
vad meningarna betyder.

2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.

3. I ordlistan finns det några adjektiv. Vilka?

4. Kan du göra ett adjektiv av verbet ”att fjanta”? 

5. Förklara vad det betyder att vara från trakten. 
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GRAMMATIK
knyter, knöt, knutit
slipper, slapp, sluppit
tittar, tittade, tittat
tänker, tänkte, tänkt
lämnar, lämnade, lämnat
fnyser, fnös, fnyst 
letar, letade, letat 
flyttar, flyttade, flyttat

Ändra verben till nutid:

1. Beata knöt sjalen om huvudet. 
2. Hon slapp kamma sig.  
3. Hon tittade sig i spegeln.  
4. Hon tänkte inte ändra sig.  
5. Han lämnade henne.  
6. Hon fnös.  
7. Han letade efter sin skjorta. 
8. Han flyttade till Stockholm. 

Skriv färdigt meningen:
1. 
1. Då …
2. Förr …
3. Sedan …
4. När …
5. På kvällen …
6. Om … 
7. Plötsligt …
8. Klockan halv tre …
9. En stund senare …
10. Så länge … 

Vilken mening börjar inte med tidsord? 
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LÄSFÖRSTÅELSE

Man ska inte göra sig till
Beskriv Beata och Otto. Vilka är de?
Vad är det som ska hända?
Varför köper de en ny kudde?

Blomman under trädet
På vilket sätt är blomman ”skogsnäva” viktig?
Varför är Beata besviken när hon går hem?

Tänk på hur du pratar
Vad är det Otto har hört nere på affären?

En skånsk tös
Vad blir Beata förvånad över med Nettan?

Huset
Vad förstår Beata när de går över ängen?
Vad är det för hus de går till? 
Hur slutar boken?
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SKRIVA

Sammanfatta

1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är proble-
met i den här boken? Förklara varför du tycker så.

2. Berätta allt du vet om Beata och Otto. 

3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken. 

Ge ett omdöme

Vad tycker du om boken? 
Är den realistisk? (Hade det kunnat hända på riktigt?) Varför, varför inte? 
Skriv och motivera vad du tycker. Ge några exempel ur texten.

Associera 

Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du 
när du läste boken? Kan du dra några paralleller till samhället vi lever i idag? Skriv och berätta. 

Skriv ett brev till Nettan

Nästa morgon vaknar Beata och är glad och tacksam. Hon vill skriva ner sina känslor i ett brev 
till Nettan. Skriv brevet.

Skriv en fortsättning

Berättelsen handlar om ett midsommarfirande. Det slutar med att Bengt och Nettan ska flytta 
tillbaka till Skåne. Skriv fortsättningen. Hur fungerar det att bo nära sina föräldrar? 
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