BENTE BRATLUND

SIDAN 1

En tjuv i huset
Elevmaterial
Namn: ___________________________________
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.
Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog.

LÄSFÖRSTÅELSE

Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

1. När kommer Simons mamma hem från jobbet?

2. Vad jobbar Simons mamma som?

3. Vem är Mia?

4. Vad hör Simon?

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

5. Ungefär vilken tid på dygnet är det? Hur kan du veta det?

6. Är Simon och hans mamma rika? Vilken mening i boken gör att du vet svaret?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7. Vad tror du att man gör om man arbetar som nattvakt?

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

8. Varifrån kommer ljudet som Simon hör?

9. Vilket glas har gått sönder?

– en möjlighet för alla

BENTE BRATLUND		

SIDAN 3

En tjuv i huset

10. Var är Simon?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
11. Har Simon några lampor tända i sitt rum? Vilken mening i boken gör att du vet svaret?

12. Hur många gånger hör Simon ljudet av glas som krossas?

13. Vem är i Simons hus?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
14. Vad tycker du att Simon ska göra?

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
15. Varför är Simons mobiltelefon i vardagsrummet?

– en möjlighet för alla
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16. Vad tänker Simon att han kan göra för att få tjuven att svimma?

17. Varför har Simon en ficklampa bredvid sängen?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
18. Hur många rum är tjuven i?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
19. Vad tror du att tjuven letar efter?

20. Vad hade du gjort om en tjuv hade gjort inbrott hemma hos dig?

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Vem chattar Simon med?

– en möjlighet för alla
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22. Varför stänger Simon av datorn?

23. Var gömmer sig Simon?

24. Var stannar tjuven?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Hur kommer Simon på att han ska skicka ett meddelande på datorn?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. På vilken sida tror du att Simon chattar?

Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Vad tror Simon att tjuven tar i mammas rum?

28. Varför kommer Simons mamma att bli jätteledsen?

– en möjlighet för alla
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29. Vad får du reda på om tjuven i detta kapitel?

30. Vad tror Simon att tjuven vill ta från hans rum?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
31. Varför kryper Simon fram från sitt gömställe?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
32. Varför tror du att Simon står kvar när tjuven stirrar på honom?

Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Varför får Simon ont?

34. Vad säger tjuven till Simon?

– en möjlighet för alla
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35. Vad gör Simon till slut mot tjuven?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
36. Varför tror du att Simon står still så länge när tjuven kommer emot honom?

Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

37. Hur ser tjuvens ögon ut?

38. Varför kryper inte tjuven in under sängen?

39. Vad gör Simon när tjuven tar tag i hans arm?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
40. Varför är tjuven rasande?

– en möjlighet för alla

BENTE BRATLUND		

SIDAN 8

En tjuv i huset

41. Varför slår Simons hjärta hårt och fort?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Vad hade du gjort om tjuven hade släppt dig? Simon kröp in under sin säng. Hade du också gjort
det eller hade du gjort något annat?

Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Varför släpper tjuven Simon?

44. Hur vet Simon att polisen är där?

45. Var har tjuven stoppat alla saker han ville ta?

46. Vad säger tjuven till poliserna?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
47. Tycker Eva att det var bra eller dåligt att Simon bet tjuven? Hur vet du att hon tycker så?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
48. Vad tror du Simon menar med den här meningen? ”Jag kan andas ut.”

Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
49. Varför vaknar Simon?

50. Vad lovar mamma Simon?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
51. Vad är det som gör att Simons mamma säger att Simon är en tuffing?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
52. Vilken tid på dygnet tror du att det är?

53. Tror du att Simons klasskompisar kommer att tro på honom när han berättar vad som har hänt?
Varför/varför inte?

– en möjlighet för alla
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ATT VARA RÄDD
Simon blir rädd när han hör att någon bryter sig in i huset. Skriv och berätta hur du är när du blir rädd.
•

Vad gör du?

•

Hur känns det inuti dig?

•

Vad gör dig rädd?

•

Hur gör du för att det ska gå över?

•

Rita hur du ser ut när du är rädd.

– en möjlighet för alla
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SPÄNNANDE BERÄTTELSE
Nu ska du skriva en spännande berättelse. Här finns sex inledningar, ”börjor”, som du kan ta hjälp av
om du vill.
1. Min kompis och jag var ute och plockade svamp. Mitt inne i skogen låg ett övergivet hus. Det kom
rök ur skorstenen. Vi blev nyfikna, smög fram till fönstret och kikade in. Plötsligt kände jag en hand
på min axel.
2. Det var en mörk höstkväll och ute ösregnade det. Jag var ensam hemma. Plötsligt slocknade ljuset
och det blev kolsvart. Jag blev rädd och allt var kusligt. Då knackade det på fönsterrutan.
3. Jag vaknade av ett brak. Ljudet kom från källaren. Det knarrade i källartrappan. Dörren till källaren
gnisslade. Jag smög fram till dörren och där såg jag …
4. Det var snöstorm ute och min lillebror och jag var ensamma hemma. Plötsligt bultade det hårt på
dörren. Vi smög fram till dörren och kikade ut genom brevinkastet. Det enda vi såg var ett par stora
svarta skor. Sakta öppnade vi dörren.
5. Jag satte mig upp i sängen. Vad hade väckt mig? Golvbrädorna knarrade och någon andades tungt.
Handtaget trycktes långsamt ner och sakta öppnades dörren.
6. Utanför vår dörr stod ett paket. Jag slet av papperet och öppnade lådan. När jag stack ner handen
kände jag något långhårigt. Jag drog snabbt tillbaka handen och satte mig på huk och kikade in i
lådan. Ett grönt öga stirrade på mig.

Användbara ord
banka			blixt			rassla
bulta				ensam			rädd
flämta			fullmåne		skallra
förtvivlad		förvånad		skrika
gnissla			gnälla			skuggor
hasa				hemsk			snyfta
knaka			knarra			storm
kuslig			midnatt		tystnad
månsken		mörker			åska
otäckt			panik			tjut

– en möjlighet för alla

