Dörren är låst
Arbetsmaterial för läsaren
Författare: Hans Peterson

Om arbetsmaterialet
Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och
frågor att fundera på eller diskutera i grupp. Till några av sidor finns det även uppgifter.
Sidan 3
Ord:
Sitta barnvakt – passa någons barn
Frågor:
1. Vems barn ska Maria passa?
2. Vad heter barnet?
3. Hur känner sig Annika när Maria kommit?
Sidan 4
Ord:
Fyllde – fullt, badkaret blev fullt med vatten
Soppåsen – påsen med sopor, skräp
Frågor:
1. Vad ville Aina göra?
2. Hur mycket vatten fyllde Maria badkaret med?
3. Vad gjorde Aina med kläderna?
4. Var satte sig Aina?
5. Vart skulle Maria gå?
Uppgift:
Var är plats (Var bor du?)
Vart är riktning (Vart ska du åka)
Skriv en mening med ordet var
Skriv en mening med ordet vart
Sidan 5
Skriv tre meningar och berätta vad du ser på bilden.
Sidan 6
Ord:
Stod – stå, stod, stått
Gled – glida, gled, glidit, dörren stängdes sakta
Knäppte – här: ett litet ljud
Låset – som man stoppar nyckeln i
Frågor:
1. Vad hände när Maria stod i trappan?
2. Hur lät låset?
3. Varför kände Maria att hennes hjärta stannade?
4. Var satt Aina?
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Sidan 7
Skriv tre meningar och berätta vad du ser på bilden.
Sidan 8
Ord:
Lapp – litet papper
Porten – den stora dörren till huset, innanför dörren till huset
Fixade – lagade
Frågor:
1. Vad måste Maria få?
2. Vad fanns det i porten?
3. När skulle man ringa telefonnumret på lappen?
4. Vad kunde Svenne göra?
Sidan 9
Ord:
Grannen – den som bor bredvid
Frågor:
1. Varför kunde Maria inte ringa Svenne?
2. Vad måste Maria få tag på?
3. Var knackade Maria på?
4. Varför öppnar inte grannen?
Sidan 10
Ord:
Rusade – sprang fort
Våningen under – en trappa ner
Rullstol – stol med hjul, för den som har sjuka ben och inte kan gå
Låna – använda någon annans
Vänlig – snäll
Frågor:
1. Vart rusade Maria?
2. Var bodde den gamla mannen?
3. Vad satt mannen i?
4. Vad fick Maria låna?
5. Vem svarade i telefonen?
Sidan 11
Skriv tre meningar och berätta vad du ser på bilden.
Sidan 12
Frågor:
1. Vad ropade Maria i telefonen?
2. Vem bor på Sjövägen 4?
3. Varför ska damen ringa till Svenne?
Sidan 13
Ord:
Lade – lägga, lade, lagt
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Halka – glida, ramla här: hamna under vatten
Frågor:
1. Vad gjorde Maria med luren?
2. Vart gick Maria?
3. Vad tänkte Maria på?
4. Vad var Maria rädd för?
Sidan 14
Ord:
Samtal – när några pratar, dialog
Kvinnliga – en kvinna
Ta loss – ta bort
Gångjärn – som dörren hänger fast i
Frågor:
1. Vem kom upp för trappan?
2. Vad hade poliserna hört på sin radio?
3. Vad ska poliserna göra?
4. Vad kan man göra när gångjärnen är borta?
Sidan 15
Frågor:
1. Var det lätt att ta bort dörren?
2. Varför gick det inte?
3. Vad hördes inifrån lägenheten?
Sidan 16
Ord:
Stack – sticka, stack, stuckit här: stoppade in handen
Frågor:
1. Vad var problemet med Svennes nyckel?
2. Vad ropade Maria?
3. Varför tror du att hon ropade högt?
4. Vad gjorde Svenne och poliserna?
5. Hur öppnade polisen dörren?
Sidan 17
Skriv tre meningar och berätta vad du ser på bilden.
Sidan 18
Ord:
Rusade – sprang fort
1. Vart rusade Maria?
2. Varför tror du att hon sprang så fort?
3. Varför var Aina arg?
4. Varför kramade Maria Aina?
Sidan 19
Ord:
Gått – gå, gick, gått
Samtal – att prata, ett samtal = att ringa någon
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Frågor:
1. När ringde Svenne ett samtal?
2. Vad hade de två männen med sig?
3. Hur visste männen att de skulle komma med en dörr?
4. Varför fick Maria nycklar till dörren?
Sidan 20
Ord:
Sov – sova, sov, sovit
Frågor:
1. När kom Annika hem?
2. Vad gjorde Maria och Aina klockan elva?
3. Varför kunde Annika inte öppna dörren?
4. Vad gjorde Maria?
Uppgift:
Vad tror du att Annika tänkte och kände när hon inte kunde öppna dörren?
Sidan 21
Ord:
Förvånat – häpen, överraskad
Våga – vara modig, göra något fast man är rädd
Frågor:
1. Varför var Annika förvånad?
2. Varför vågade Maria inte titta på Annika?
Sidan 22
”Det är en lång historia, suckade Maria. Men jag ska berätta allt.”
Uppgift:
Berätta Marias historia.
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