ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

GULL ÅKERBLOM

Hitta hem

ORD

kusligt (s 7, rad 3) läskigt, obehagligt
tvekar (s 8, rad 4) är osäker, väntar
särbo (s 10, rad 14) två personer som är ett par, men bor på olika ställen
mäklare (s 15, rad 7) en person som visar och säljer hus
öppen spis (s 27, rad 6) en spis som du kan elda med ved i
portfölj (s 28, rad 5) en slags väska
källare (s 29, rad 7) nedre våningen i ett hus, under jorden
ateljé (s 31, rad 6) ett rum där konstnärer målar sina tavlor
staffli (s 31, rad 9) ett ställ för tavlor så att konstnären kan stå upp och måla
snusa (s 36, sista raden) här betyder det sova

INFÖR LÄSNINGEN
Vilka tankar ger omslaget?
Boken heter Hitta hem. Vad är viktigt i ett hem tycker du?
Vilka olika hem har du haft?
Anna och Petter är särbos, men vill flytta ihop och bli sambos. Vilka fler ord för relationer
kan du? (t.ex. gift, förlovad, tillsammans, ihop)

FRÅGOR UNDER LÄSNINGEN
Kapitel 1
Vem är Morris?
Vad är det bästa med honom tycker Anna?
Anna och Petter förstår varandra utan ord. Vad betyder det?
Varför var Petter på sjukhus?
Vad har hänt med deras förhållande efter att Petter hamnat på sjukhus?
Anna vill bo med Petter, men hon tvekar. Varför gör hon det?
Till slut vågar Anna ringa Petter. Hur reagerar han?
Varför kan de inte bo i Annas lägenhet eller i Petters hus?
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Kapitel 2
Vad bjuder Anna Petter på?
Vad brukar du bjuda på när du har gäster?
Vad har Petter i det bruna kuvertet?
Vad finns på den sista bilden?
Hur känner Anna när hon ser den?
Varför vill Anna att Morris ska följa med till huset?
Varför tar hon med sig dagboken?
Kapitel 3
Vilken årstid är det? Hur vet du det?
Varför åkte Petter till huset ensam första gången?
I trädgården finns träd som lönn, rönn och björk. Vilka andra träd känner du igen?
Vilka andra saker finns i trädgården?
Vem äger huset?
Skriv fem saker du får veta om henne.
Vilka ärvde huset?
Varför vill ingen köpa det fina huset?
Kapitel 4
Vem är Maria?
Varför är hon stressad?
Vad gör Anna extra glad inne i huset?
Vad skulle göra dig extra glad i ett hus?
Vad är det som gör Maria lättad?
Kapitel 5
Anna och Petter är ensamma kvar i huset. Vart går de först?
Vad gör Petter extra glad?
Vilka rum finns i huset? Läs texten (även kapitel 6) och skriv ner alla rum du läser om.
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Kapitel 6
Varför tror Anna att huset är fel för Petter?
Hur vill Anna lösa problemet?
Vad har Karin Bengtsson målat på väggarna?
Varför tror Anna att hon gjort det?
Anna säger till Petter att hon älskar honom. Varför gör hon det just i huset tror du?
Varför blir Petter lycklig?
Kapitel 7
Vad skriver Anna i sin dagbok?
Varför vill hon ta körkort?
Vad händer när Petter vaknar?
Varför heter boken Hitta hem, tror du?
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EFTER LÄSNINGEN
•
•
•
•

Skriv fem egna frågor till boken. Byt med en klasskamrat och svara på hens frågor.
Vad tyckte du om boken? Varför?
Vad tror du händer med Anna och Petter efter bokens slut? Vilka ledtrådar i boken gör
att du tror så?
Teman är stora ämnen och känslor som tas upp i skönlitterära texter. Vilka av följande
teman tycker du finns i Hitta hem? Svara så här:

Jag tycker att __________________ är ett tema i boken eftersom ____________________
___________________________________________________________________________
kärlek
hat

vänskap
glädje

ilska

ensamhet

lycka

oro

förväntan

förvirring

Använd fem av orden i meningar:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
Vilka andra svåra ord hittar du i texten? Skriv dem.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hitta synonymer
Dra streck mellan orden som betyder samma sak. Orden i första spalten finns i boken.
anteckna			

målare

arg				smart
kylig				

långsamt

kyssa				tala
sakta				skriva
konstnär			

förbannad

slug				

pussa

prata				

kall

Hittar du fler synonymer till orden? Skriv dem.
Synonymer betyder samma sak, men det kan finnas små skillnader. Vilka skillnader finns
mellan dina synonymer. Är t.ex. arg och förbannad exakt samma sak?
Hitta fem ord till i boken och skriv synonymer till dem.

DISKUTERA

Vad är viktigt för dig när du är kär i någon?
Hur ska en bra sambo vara?
Vill du helst bo i hus eller lägenhet? Varför?
Hur ser ditt drömboende ut?
Vilket är ditt favoritrum i ditt hem? Varför?
Har du en trädgård? Vad odlar du där?
Om du inte har en trädgård, skulle du vilja ha en? Vad skulle du ha i den?

ÅTERBERÄTTA

Läs snabbt igenom boken igen – det kallas att du skumläser. Skriv ner viktiga ord, nyckelord,
och återberätta sedan bokens handling för en klasskamrat med hjälp av dem.
Lyssna när din klasskamrat återberättar bokens handling.
Jämför era sammanfattningar. Använde ni samma nyckelord? Vilka likheter och skillnader
fanns det?
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SKRIVUPPGIFTER

Beskriv Morris med hjälp av följande ”kattord”.
klo/r/
tunga
tänder
nos
mus
fågel
jama
halsband
smyga
bjällra
klappa
skutta
tassa

Vilka ordklasser hör orden i listan ovan till?
substantiv				adjektiv				verb
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________
_______________			_______________			_______________

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

GULL ÅKERBLOM

•
•
•
•

Hitta hem

Anna skriver dagbok. Låtsas att du är Anna och skriv hennes dagbok från dagen då hon
och Petter tittar på huset.
Karin Bengtsson ägde huset som Petter och Anna vill köpa. Beskriv henne och hennes liv
i huset. Använd den information du får i texten, men också din fantasi.
När mäklare ska sälja hus skriver de korta texter om hur de ser ut på utsidan och insidan.
Skriv en text som beskriver det gula huset.
Beskriv ditt hem. Använd många adjektiv (ord som beskriver saker och personer) och
stryk sedan under dem i texten.

LÄS VIDARE
Hitta hem handlar om att flytta ihop. Vet du vilka regler som gäller när man blir sambo eller
gifter sig? Läs mer om det på Regeringskansliets hemsida, där det bland annat finns en
lättläst broschyr om vilka lagar som gäller i en familj.
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/09/familjeratt-lattlast/
Att köpa hus är spännande, men det gäller att ha koll. Här finns en guide till den som tänker
köpa hus.
http://www.hemnet.se/artiklar/guider/2014/09/19/att-kopa-hus-en-guide-for-dig-som-g-r-ihustankar
I Hitta hem nämns en del träd, buskar och djur. Ta reda på mer om ett träd, en buske och/
eller ett djur som är vanligt i Sverige. Du kan till exempel hitta information här.
Svenska träd http://www.skogeniskolan.se/faktasidor/svenska-trad
Bärbuskar https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Barbuskar/
Fruktträd https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Frukttrad/
Att plantera buskar och fruktträd http://www.blomstertorget.se/tradgard/frukttrad-ochbarbuskar/plantera-frukttrad-och-barbuskar/
Vilda djur i Sverige http://www.wildsweden.se/om-oss/vilda-djur-i-sverige/
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