Försvunnen
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 vissa sidor finns det även uppgifter.
Sidan 5
Ord:
Höst – årstid; september, oktober, november
Blad – i träden, löv
Frågor:
1. Vilken årstid är det?
2. Vad är det för väder?
Uppgift:
Beskriv vädret i alla fyra årstider (sommar, höst, vinter, vår). Skriv också vilka månader som
hör till varje årstid.
Sidan 6+7
Ord:
Tvillingar – två barn födda samtidigt, samma mamma
Parken – gräs och träd i en stad
Lekplatsen – där barn leker
Kompis – vän
Frågor:
1. Vad heter Jonas barn?
2. Var är tvillingarna?
3. Vem sätter sig bredvid Jonas?
4. Vad säger Omar till Jonas?
Uppgift:
Skriv och berätta vad det är för skillnad mellan syskon och tvillingar.
Sidan 8+9
Ord:
Kul – roligt
Frågor:
1. Hur känner sig Omar?
2. Vad menar Jonas när han säger ”Du hittar nog någon.”?
3. Vem är Omar kär i?
4. Vad tycker Jonas om att ha barn?
5. Vilka frågar Omar efter?
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Sidan 10+11
Ord:
Genast- direkt, på en gång, samma sekund
Orolig – rädd, nervös
Springer – springa, sprang, sprungit
Gunga – åka fram och tillbaka på en bräda i ett träd
Putta – ge fart på gungan
1. Vem är det som Jonas inte ser?
2. Varför tror du att Jonas blir så orolig?
3. Vart springer Jonas?
4. Var säger Ella att Ture är?
5. Vad betyder ”Oron växer i Jonas”?
Sidan 12+13
Ord:
Pekar – visar med ett finger
Mössa – för att värma huvudet
Ingenstans – inte någonstans, inte alls
Rusar – springer fort
Sett – se, såg, sett
Frågor:
1. Vad hittar Omar på marken?
2. Varför är det många barn i parken?
3. Vart rusar Jonas?
4. Vad säger de andra vuxna om Ture?
Sidan 14+15
Ord:
Rädd- mycket orolig, mycket nervös
Hitta – finna
Lyfter – bär upp
Spanar – tittar, letar med ögonen
Buskar – växer på marken
Frågor:
1. Varför är Jonas rädd?
2. Vad gör Omar med Ella?
3. Hur ser parken ut?
Sidan 16+17
Ord:
Axel – armen sitter fast i axeln
Genast – nu, direkt
Bred – inte smal
Frågor:
1. Hur försöker Omar lugna Jonas?
2. Vart rusar Jonas?
3. Vad tror du att Jonas är rädd för när han springer mot gatan?
4. Vart går Omar och Ella?
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5. Varför tror du att de går dit?
Sidan 18+19
Ord:
Famnen – i armarna
Ledsen – inte glad
Klappar – rör mjukt
Orolig – rädd
Frågor:
1. Vem hittar Ture?
2. Var är han?
3. Vad har Ture i famnen?
4. Vad säger Ture om katten?
5. Vad gör katten?
Uppgift:
Skriv och berätta vad Ture har gjort, och varför.
Sidan 20+21
Ord:
Springa – springa, sprang, sprungit
Svårt – inte lätt, komplicerat
Frågor:
1. Vad säger Jonas till Ture?
2. Vad gör Jonas med Ture?
3. Vad säger Omar om Jonas?
4. Varför tror du att Jonas aldrig kommer glömma den här dagen?
Extra uppgift:
Jonas ska aldrig glömma den där dagen. Ibland är det lättare att komma ihåg jobbiga saker än
bra saker. Varför är det så, tror du? Har du själv något minne som du aldrig kommer glömma?
Skriv och berätta. Eller berätta muntligt i grupp.
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