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Facit -  Främlingen 
 

Hitta svar 
a.  pojken, mamman och turisten 

b. 15 år 

c. Då främlingen skriker ”Hurru, grabben!” 

d. fiske (och natur) 

e. tält, dunsäck, fiskegrejer, halster och varma kläder 

f. höst 

 

Läsa mellan raderna 
a.  Mamman verkar ha haft flera olika förhållanden som tagit slut. Han 

tycker inte att hon är tillräckligt kritisk och att hon inte ser igenom vilka 

typer det är som hon träffar. Han har inte lust att lära känna ytterligare en 

man. 

b.  Han tycker det är spännande när mannen försöker få upp fisken. Fisket 

lockar så mycket att han inte vill avstå. Han tycker han är duktig på fiske 

och har rätt att ge andra goda råd. 

c. Han kan ta hand om fisken och kan mycket om fiske. 

d. När han säger att han heter Leffe och ska träffa en ”tant”. 

 

Ord och uttryck 
1. 
a. håv 
b. halster 
c. tjärn 
d. plurra 
e. steril 
f. farstukvist 
g. manligt sällskap 
h. pressveck 
i. kortvåg 
j. spinnspö 
 
2. 
a. Det är något som verkar skumt, något som döljs. 
b. Man har svårt att prata och vet inte vad man ska säga. 
c. Det går lätt att prata. 
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Knep och knåp 
dägda = gädda 

grindö =  röding 

lils = sill 

lorfel = forell 

robrabe =  abborre 

rängbickö = bäcköring 

römt = mört 

stork = torsk 

 

Arbeta vidare 
Talspråk – Skriftspråk 
a. 
– Hör du, grabben! Har du en håv? Det är en jättefisk! 
– Gosse, vilken baddare! 
– Du ska ha tack för sällskapet! Jag har förresten glömt att presentera mig. 
Leffe var namnet. Men nu är det bäst att man skyndar sig, så att inte 
”tanten” blir ledsen! Hej då. 
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