ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

HANS PETERSON

Drömmen om ett hem

ORDLISTA

barnmorska (s 5, rad 5) en kvinna som jobbar med att hjälpa till när ett barn ska födas
hytt (s6, rad 10) ett mycket litet rum med fönster. Här: för att få prata ifred
förlossningen (s 9, rad 7) när barnet föddes
inkallade (s 10, rad 7) tvungna att vara med i kriget
svälten (s 11, rad 13) det fanns ingen mat
torkvinden (s 14, rad 2) ett rum högt upp i huset, där man kan torka tvätt
råttlort (s 16, rad 4) råttors bajs
högtidligt (s 20, rad 10) här: stolt och allvarligt
vaggade (s 21, rad 7) gungade sakta
omkom (s 22, rad 5) dog
ammade (s 23, rad 9) gav barnet bröstmjölk

TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR:
Kapitel 1
s5
Vilket år föddes Lisa?
Vilken årstid var det?
Hur var vädret?
Var föddes Lisa?
Vad hette hennes mamma?
Vad skulle Jan göra?
Varför kunde Jan inte ringa hemifrån, eller från en mobil? Skriv och berätta.
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s 6-7
Vad tog Jan på sig?
Vad skulle Jan säga till damen i luckan?
Varför följde Nisse med?
Vem tror du att Nisse är? Tänk efter vilka Hanna och Jan är.

Kapitel 2
s7
Vad tänkte Hanna på?
Hur ville hon att Lisa skulle bli?
Vems tidning läste Hanna och Jan?
Varför hade de ingen egen tidning?
s8
Varför bråkade aldrig Hanna och Jan?

Kapitel 3
s9
Vem hälsade till Hanna?
Varför var Hanna blek?
Vad fick Hanna?
s 10
Vad hette Jans vän?
Varför blev de inte inkallade i kriget?
Hur hade krigsvintrarna varit?
Hur var Kalle?
Varför hade Jan ett bra arbete? Tack vare vem?
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Kapitel 4
s 11
Varför tyckte Hanna att det var otroligt att hon hade fått kaffe?
Vad skulle Karin göra?
s 12
Varför fanns det ingen mat i butikerna?
Vilken mat hade de?

Kapitel 5
s 13
Vad sa Hanna att Jan skulle göra?
Hur stor var lägenheten?
Vad fanns det i köket?
Vad undrade Nisse?
s 14
Vad sa Jan?

Kapitel 6
s 15
Varför blev det svåra tider när Nisse föddes?
Hur var rummet som de flyttade till?
Varifrån fick de hämta vatten?
Vad hade Hanna tänkt ut?
s 16
Hur ville Han ha det i det nya hemmet?
Vad undrade Nisse?
Var skulle de bo?
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Kapitel 7
s 17
Vad gjorde Nisse efter maten?
Vad kunde Hanna få plats med i köket?
Vad ville Jan att Hanna skulle bli först?
Vad kunde Hanna annars göra?
s 18
Varför vill inte Jan att Hanna ska jobba på fabriken?
Hur såg kvinnorna ut som jobbade på fabriken?
Hur skulle Jan och Kalle tjäna extra pengar?
Vad är ”bajstunnorna”? Varför fanns det bajstunnor, tror du?

Kapitel 8
s 19
Vad gjorde Hanna?
Vad gjorde Nisse?
Vad sa Jan om lägenheten?
Vad svarade Hanna?
s 20
Vem mötte Hanna?
Varför skulle Hanna kunna arbeta på Malenas jobb?
Hur kan man få jobb, sa Hanna?
När vill Hanna ta det lugnt?

Kapitel 9
s 21
Vad gjorde Hanna med kaffet?
Varför fanns det inga blommor?
Varför vaggade Jan Lisa?
På vilka sätt var Jan inte lik andra män?
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s 22
När dog Jans mamma?
Hur omkom Jans pappa?
Varför betydde Jans familj så mycket för honom nu?

Kapitel 10
s 23
Varför stod Nisses säng i skålar med vatten?
Vad gjorde Jan framför spisen?
Vad hade han på sig?
Vad gjorde Hanna?
Vad sa Jan att han skulle göra?
s 24
Varför log Jan?

SKRIVUPPGIFTER:
1. Du har en vän som undrar vad boken Drömmen om ett hem handlar om. Skriv en
sammanfattning av bokens handling. Berätta kort om de olika personerna som är med,
hur de lever, och vad de drömmer om. Skriv också vad du tyckte om boken, och varför.
2. Hanna och Jan drömmer om ett eget hem. Hur ser din dröm om ett hem ut? Är det en
jättestor villa, eller en båt ute på havet? Är det här i Sverige, eller i ett annat land? Vem
eller vilka ska bo där med dig? Skriv så detaljerat du kan, och berätta.
3. Du är Hanna, och du ska skriva ett brev till din mamma. Skriv brevet. Berätta om Lisa,
hur det går för Nisse, hur Jan är, och vad du drömmer om. Tänk på hur man inleder och
avslutar ett brev.
4. Jan och Hanna bestämmer sig för att flytta, fast de egentligen inte har råd. Hur tror du
att det går för dem? Skriv en fortsättning på boken.
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GRAMMATIK:

Skriv om meningarna från dåtid till nutid.
stryka, strök, strukit
ge, gav, gett (givit)
sitta, satt, suttit
se, såg, sett
äta, åt, ätit
ligga, låg, legat
ta, tog, tagit
hälla, hällde, hällt
le, log, lett
gå, gick, gått
1. Han böjde sig fram och strök Hanna över håret.
2. Han gav henne en påse med kaffebönor
3. De satte sig vid bordet för att äta.
4. Alla runt bordet såg på henne.
5. Medan de åt.
6. Rummet låg in mot en mörk gård.
7. Disken var klar och Hanna tog fram kaffekvarnen.
8. Hanna hällde upp kaffe.
9. Jan log och gick fram till soffan.
Lägg in ordet ”inte” på rätt ställe i meningen:
1. Hanna och Jan läste tidningen.
2. När du kommer dit går du fram till damen i luckan.
3. Hon var blek.
4. Sedan gav han henne en påse med kaffebönor.
5. Han hade ordnat så att Jan fick ett arbete i skogen med att fälla träd.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
6

HANS PETERSON

Drömmen om ett hem

Uppgifter:
Skriv en mening med varje årstid i.
1. Vår
2. Sommar
3. Höst
4. Vinter
Vilka månader är det vår?
Vilka månader är det sommar?
Vilka månader är det höst?
Vilka månader är det vinter?
Vilken årstid är det nu?
Skriv en mening med orden:
1. Svält
2. Högtidligt
3. Vaggade
4. Råttlort
5. Omkom
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