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Solsken och raggsockor 
 
 
s. 8 
Har du förstått texten?  
1. Den utspelar sig i juni. 
2. Tvättmaskinen är trasig. 
3. Hon har flyttat. 
4. Sixten får bräckt skinka och potatis. 

Sixtens pappa steker ett ägg, men Sixten 
äter det inte. 

5. Han kör buss./Han är busschaufför. 
6. Han arbetar på nätterna. 
7. Sixten säger att det är det senaste, det vill 

säga att det är modernt.  
8. Han vill inte att hans pappa ska se att 

Jonte skjutsar honom på sin cykel utan 
hjälm. 

 
Kommer du ihåg vad som hände? 
(Här finns inget rätt svar, men här är ett förslag 
på hur meningarna kan se ut.) 
Tvättmaskinen är trasig och Sixten har 
ingenting att ta på sig. Tröjorna har stora 
fläckar och hans sommarkläder har tagit slut. 
Sixten måste ta vinterkläderna på sig fast 
skidbyxorna är för trånga. Han springer ut i 
solen och värmen. Jonte, Sixtens kompis, 
väntar på honom där ute med sin svarta cykel. 
Sixten hoppar upp på hans pakethållare och 
de cyklar mot skolan. 
 
s. 9 
Ordkunskap 
1. störtar 
2. portion 
3. stekpannan 
4. tugga 
5. skuttar 
6. granskar   
7. leda 
8. kemtvätt/kemtvätten 
9. plugget 
10. flaggstången 
 
s. 10 
Bokstäver 
1.  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z Å Ä Ö  
 
2.  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å 
ä ö  
 

 
3.  
Jonte, Svensson, Volvo, Bobo 
 
s. 11 
4.  

Stor bokstav Liten bokstav 

Beethoven  
Dalarna  
Turkiet 
Åhléns 
Stockholm 
Sixten 
Nokia 
Stina  
Gotlandsgatan  
Aftonbladet 
 

vårterminen 
gymnastik  
kollo 
jeans 
första 
boxare  
dansk 
juli 
skåning 
kvällen 
skinka  
cykel 
sommaren 
föräldrarna 

 
s. 12 
Skiljetecken 
1. (Förslag på svar) 
Punkt: ”Det finns inga rena kläder.” 
Frågetecken: ”Och varför skulle jag inte kunna 

gå så här?”, ”Ska ni vara utklädda idag?” 
Utropstecken: ”Vilket vackert väder!, Vad du 

är sen!, Nu måste jag gå!, Hej! 
  
2.  
a. Har du hittat mina kläder? 
b. Hjälp mig! 
c. Han tar på sig sina vinterkläder. 
d. Vad ska du ha på dig idag? 
e. Han har en kompis som cyklar till skolan. 
f. Han bor ensam med sin pappa. 
g. Vilket vackert väder det är idag! 
h. Kom nu! 
 
3.  
En kille som är ett år yngre än mig har 
skidbyxor på sig idag. Det är jättevarmt att ha 
skidbyxor på sommaren. Jag har bara shorts, 
linne och sandaler. Jag frågar min kompis vad 
han tycker. Han håller med mig, så klart. Han 
har precis druckit en liter vatten. Mohammed, 
Filip och Emelie går för bi oss, och de ser 
svettiga ut. 
– Vi går ut, säger min kompis och det gör vi. 
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Malins dagbok 
 
 
 
s. 17 
Har du förstått texten? 
1. För att de har bra sammanhållning och 

respekterar varandra. 
2. De som inte fattar att de är det. 
3. Josefin blev mobbad på sin förra skola och 

My och Lukas är veka. 
4. De ska byta skola och klassen ska 

splittras. 
5. Föräldrarna tycker att klassen ska få åka 

på en klassresa för att de skulle få några 
saker att minnas. 

6. Föräldrarna är mest upprörda. 
 
Kommer du ihåg vad som hände? 
1. Fel 
2. Fel 
3. Rätt 
4. Fel 
5. Rätt 
6. Fel 
7. Rätt 
8. Fel 
9. Rätt 
10. Fel 
 
s. 18 
Ordkunskap 
1. 
a. sammanhållning 
b. respekterar 
c. placerade 
d. läsår 
e. splittras 
f. vana 
g. mänskligheten 
h. grader 
i. läskigt 
j. tvärtom 
 
s. 19 
2 a. 
1. bl.a.  bland annat  
  
2. o.s.v. och så vidare  
3. t.o.m. till och med  
4. resp. respektive  
5. ca cirka 
6. m.m. med mera  
7. s.k. så kallad 
8. d.v.s. det vill säga 
9. f.d. före detta  
 
 
 
 

2b. 
Välkomna på skolträff! 
Vi samlas ca klockan 10 utanför Bokskogen, 
d.v.s. ”Bokis”.  
Ta med er stövlar, regnkläder, vantar o.s.v. Vi 
kommer bl.a. att äta, spela brännboll, leka. 
Det kommer att finnas mat att köpa t.o.m. 
klockan 17.00. 
Många kramar 
Jessica Lind, f.d. Persson 
 
s. 20 
Substantiv 
1.  
Det är det som känns så läskigt inför nästa 
läsår, att vi inte bara ska byta skola utan att 
klassen ska splittras. Man undrar ju vad de 
som bestämmer har i huvudet. Om vi nu är en 
sån fantastisk klass, varför kan vi inte få 
fortsätta att vara det? 

Det blev ett ramaskri bland föräldrarna när 
de fick veta. De var nog mer upprörda än vi, 
men vi är ju vana vid att aldrig få vara med och 
bestämma. Det är så världen fungerar för oss. 
Några kanske låter sig luras att tro att elevråd 
är detsamma som demokrati, men inte jag. 

När föräldragruppen stångat sina huvuden 
blodiga bestämde de sig för att vi åtminstone 
skulle få åka på klassresa som plåster på 
såren. Få några dagar att minnas … 
 
2. 

Singular Plural 
Obestämd 
form 

Bestämd 
form 

Obestämd 
form 

Bestämd 
form 

läsår 
skola 
klass 
ramaskri 
elevråd 
demokrati 
klassresa 

klassen 
huvudet 
världen 
föräldra-
gruppen 

huvuden 
plåster 
dagar 
 
 
 
 

föräldrarna 
såren 
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3.  
en grad flera grader 
en vuxen flera vuxna 
en klass flera klasser 
ett plåster flera plåster 
 
flera läsår ett läsår 
flera föräldrar en förälder 
flera grupper en grupp 
flera barn ett barn 
 
s. 22 
Stavningsregler 
1. 

Lång vokal  Kort vokal 

ros  
höra 
byta 
hela 
skola 
veta 
någon 
åka 

klass 
förra 
hatt 
bättre 
fick 
finnas 
rätt 
hålla 

 
 

 
s. 23 
2.  
a. hall 
b. förr 
c. veka 
d. vadd 
e. klassen 
f. glas 
g. rätt  
h. grannar 
 
3.  
a. fällde  
b. byggde 
c. tröttnar 
d. släckt  
e. kallt 
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Rödluvan 
s. 29 
Har du förstått texten? 
1. Rödluvans mormor hade stickat en röd 

luva som hon tyckte så mycket om och 
alltid hade på sig. 

2. Mormor var sjuk så Rödluvans mamma 
ville att Rödluvan skulle gå till mormor med 
sockerkaka och vin. 

3. Ögon: – Det är för att jag ska kunna se dig 
så mycket bättre. 
Öron: – Det är för att jag ska kunna höra 
dig så mycket bättre. 
Händer:– Det är för att jag ska kunna 
krama dig så mycket bättre. 
Mun och tänder: – Det är för att jag ska 
kunna äta upp dig! 

4. Först tänkte jägaren skjuta vargen, men 
när han kom på att vargen kanske hade 
ätit upp mormor så skar han upp vargens 
tjocka mage.  

5. Jägaren fyllde vargens mage med ett par 
tunga stenar och mormor sydde ihop 
magen med stora stygn. 

6. Rödluvan lärde sig att akta sig för vargen 
och mormor lärde sig att hon nog skulle ha 
dörren låst när hon var ensam hemma. 

7. Vargen ville att Rödluvan skulle plocka 
blommor så att han skulle hinna före till 
mormor. 

8. Han sa att det var Rödluvan och pep med 
rösten så att hon skulle tro att det var 
rödluvan. 

 
s. 30 
Ordkunskap 
1. (Förslag på svar.) 
a. Man är någons favorit. 
b. Man gör någon glad. 
c. Det är en öppning i skogen. 
d. Man tar någon eller något. (här) Betyder 

också klämma ihop. 
e. Man gör ett långt hopp. 
f. Man andas ljudligt och tungt när man 

sover 
g. Man överlever/klarar sig. 
h. Det är en fräck och oartig person. 
 
2. 
a. gren – Stig och gång betyder båda liten 

väg. En gren sitter på ett träd.  
b. mat – Hud och skinn har man på kroppen, 

men mat är något man äter. 
c. springa – Svälja och sluka gör man när 

man äter. Springer gör man när man vill 
röra på sig. 

d. kräm – Björk och ek är olika sorters träd. 
Kräm är något man kan äta. 

e. krusbär – Vitsippa och maskros är blom-
mor. Krusbär är en bär som man kan äta. 

f. käpp – Varg och mullvad är olika djur. 
Käpp är en pinne som man kan använda 
om man har svårt att gå.  

g. morot – Muttra och mumla är andra ord 
för att tala lågt. Morot är en grönsak som 
man kan äta. 

h. öga – Portion och munsbit är ord man 
använder när man pratar om mat. Öga är 
en kroppsdel. 
 

3.  
a. åsna 
b. myra 
c. varg 
d. räv 
e. orm 
f. oxe 
g. hund 
h. uggla 
 
s. 32 
4. 
1 – g 
2 – f 
3 – b 
4 – i 
5 – h 
6 – c 
7 – d 
8 – a 
9 – e  
 
s. 36 
Sagomönster 
1. (Här är ett några förslag på svar.) 
Början 
”Det var en gång…” 
Slutet 
Sagan slutar lyckligt. 
Miljön 
Sagan utspelar sig i en obestämd skog. 
Personer 
Sagan handlar ofta om en flicka, en mormor 
och en varg. De har inga personnamn utan 
deras namn är en beskrivning av hur de ser ut 
eller hur de är, t.ex. Rödluvan och vargen. 
Uppdraget 
Rödluvan ska gå till sin mormor som är sjuk. 
Hon ska gå genom skogen där faror finns. 
Gott och ont 
Rödluvan, mamma, mormor och jägaren är 
god. 
Vargen är ond. 
Magi 
Mormor bodde vid de tre ekarna.  
En varg som kan tala.  
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s. 37 
Adjektiv 
1 a. 
randig 
orädd 
lycklig 
ilsken 
glad 
 
1 b. 
r  o  l  i  g 
 
s. 38 
2.  
a. grå, stora 
b. vackra glad  
c. röd 
d. tunga 
e. stora 
f. piggare 
 
3. 

Positiv Komparativ Superlativ 

stor större störst 

grå gråare gråast 

svår svårare svårast 

fantastisk mer fantastisk mest 
fantastisk 

klok klokare klokast 

pigg piggare piggast 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
gammal – ung 
vacker – ful 
liten – stor 
lång – kort 
rolig – tråkig 
pigg – trött 
glad – ledsen 
tjock – smal 
mörk – ljus 
tung – lätt 
 
s. 39 
Språkriktighet 
1.  
kommit 
mamma 
hem 
gumma 
hämtade 
fram 
gömmer 
gammal 
gamla 
ramlade 
 
s. 40 
2.  
henne 
liten 
stanna 
inte 
glänta 
ganska 
enda 
sina 
hon 
kunna 

 
s. 40 
3. 

e n k e l t a n s e b r 

s k t ä s k e t a n k e 

p r a e g u g l h p u g 

r e w n å g å å t u p n 

v f k p n k k n g n g g 

n h u n g r i g n k o l 

n a s t y g n å p ö S u 

e d u j v e ä p a n g g 

b a n k n s m u g n a n 

 

ng g n 

hungrig lugn enkel 

gång ugn tanke 

lång stygn  bank 

pang  regn punk 
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Grattis på dödsdagen 
 
 
Har du förstått texten? 
1. Han hade en yxa innanför rocken. 
2. Det var glas från fönstret som hade gått 

sönder. 
3. Victor tog fyra bilder. 
4. Han fotograferade: 

a) en bild när rånarna skyndade in i bilen 
b) en bild på föraren 
c) en bild på bilen med yxmannens huvud 
och arm utanför bilen 
d) en bild när bilen körde rakt mot Victor 

5. Ibland när man ska ta ett kort och vill att 
alla ska le samtidigt ber man dem man ska 
fotografera att säga ”omelett”. 

6. Victor var ute och fotograferade på sin 
födelsedag, men han höll på att bli påkörd 
och kunde ha dödats. 

7. Han gömde sig bakom en postlåda för att 
skydda sig. 

 
Kommer du ihåg vad som hände? 
1, 8, 4, 2, 6, 5, 7, 3 
 
s. 45 
Ordkunskap 
1.  
a. här: ta kort. Knäppa kan också betyda att 

man till exempel stänger en jacka med 
knappar. 

b. fönster i affären där man visar varor 
c. inte ledig 
d. lång herrjacka 
e. små bitar av glas 
f. vifta med armarna 
g. här: ta något snabbt 
h. alltför tungt lastad 
i. plats i bilen där man kan sätta till exempel 

kassar, oftast längst bak i bilen 
j. expedit, den som jobbar i en affär 
 
2. (Visa din lärare.) 
 
s. 46 
4.  
a. Viktor fick en kamera i 

födelsedagspresent.  
b. Mannen gömde ett vapen innanför rocken.  
c. Viktor fotograferade rånarna när de körde 

iväg.  
d. En av rånarna hotade butiksbiträdena. 
e. Rånaren sönder slog sönder fönstret med 

en yxa. 
f. Föraren upptäckte när han fotograferade. 
g. En kvinna frågade Victor hur han mådde. 
h. Rånarna tog både klockor och ringar. 
 

s. 47 
Verb 
1. 
stod – stå 
gömde – gömma 
tänkte – tänka 
knäppte – knäppa 
skyndade – skynda 
började – börja 
var – vara 
 
s. 48 
2.  
flög 
glittrade 
skrek 
öppnades  
kom  
ropade  
gestikulerade  
klev  
lyfte  
frös  
sträckte  
svepte  
 

infinitiv preteritum supinum 

flyga flög flugit 

glittra glittrade glittrat 

skrika skrek skrikit 

öppnas öppnades öppnats 

komma kom kommit 

ropa ropade ropat 

gestikulera gestikulerade gestikulerat 

kliva klev klivit 

lyfta lyfte lyft 

frysa frös frusit 

sträcka sträckte sträckt 

svepa svepte svept 

 
s. 49 
Stavningsregler 
1.  
knäppa  
enda anledningen  
butiksbiträdena 
sekunder  
slängde  
fönstret 
väste 
tänka 
omelett 
iväg 
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2.  
1. Lejonet var en stor best med stora, vassa 

tänder. 
Jag var bäst i klassen. 

2. Kan du fästa hyllan i väggen till mig? 
Vi ska festa hela natten. 

3. Det fanns bara en enda kaka kvar efter 
kalaset. 
Bollen nådde ända fram till mål. 

4. Vi har varit på läger en hel vecka. 
Heba kunde inte väcka sin bror när hon 
gick. 

5. Min mormor har haft värk i sina händer 
sedan hon fyllde 70 år. 
Konstnären tittade på sitt verk och var 
väldigt nöjd. 

 
3. Ska det vara å eller o? Skriv ut hela 
ordet. 
gånger  
rock  
som 
någon  
rånaren 
klockor  
krossade 
postlåda  
chockad 
hålla  
frågade 
mår (mor) 
 
4. (Visa din lärare.) 
 
s. 51 
Sammansatta ord 
1.  
a. glassplitter glas + splitter 
b. bagageutrymme bagage + utrymme 
c. skyltfönster skylt + fönster 
d. guldsmedsaffär guld + smed + s + affär 
e. överlastad över + lastad 
f. växellåda växel + låda 
g. sidospegel sida + o + spegel 
h. fastfrusen fast + frusen 

 
2.  
a. Skumtomte fem kronor styck! 
b. Efter damavdelningen fanns 

barnunderkläder. 
c. Till sommaren ska jag söka extraknäck. 
d. Här sökes barpersonal. 
e. Kycklinglever för 20 kronor. 
f. Vi har våra pengar i kassaskåp. 
g. Det var oväder och en kulblixt träffade 

honom. 
h. Vi ska ha fest, kom utklädd. 
i. Ringklockan fungerar ej. 
j. Vi behöver femtioöringar.  
 
s. 52 
3.  
veckotidning 
skolgård 
tidningsartikel 
brevvän 
världsdelar 
regndroppe 
blåbärssylt 
boktitel 
 
s. 54 
Miljöbeskrivning  
1. (förslag) 
syn – när Victor tittade på rånarna. 
hörsel – när Victor hör glas som krossas 
känsel – när Victor stod som fastfrusen eller 

när han darrade 
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Tjenare! 
 
s. 58 
Har du förstått texten? 
1. Han får förmodligen mustasch. 
2. De heter Jörgen, Högen och Ali. De binder 

folk i skogen och skär upp armarna och 
häller salt i såren. 

3. Bert råkade kalla honom för ”Bögen”. 
4. Samira är det vackraste namnet Bert vet. 

Hon går i den andra 6:an. Hon har mörkt, 
vackert hår, svarta, mörka ögon och vita 
tänder. Hon pratar arabiska. 

5. Bert heter Ljung i efternamn. Han bor med 
sin mamma och pappa. Han har precis 
börjat i sexan och har många tjejer. Bert 
tycker om Samira. Han gillar inte Jörgen, 
Högen och Ali i 6B. Han tror att de kommer 
att binda honom, skära upp hans armar 
och hälla salt i såren. 

6. Berts pappa svarar på fel saker när hans 
mamma ställer frågor till honom. 

7. ”Osportsligt uppträdande” betyder att man 
gör eller säger något dumt när man spelar. 
Högen, t.ex. spottade i gräset och svor. Att 
uppträda osportsligt kan också vara att 
slåss eller göra något annat opassande. 

 
Kommer du ihåg vad som hände? 
1 – c 
2 – a 
3 – d 
4 – f 
5 – g 
6 – e 
7 – b 
 
s. 59 
Ordkunskap 
1.  
1 – c 
2 – e 
3 – g 
4 – i 
5 – a 
6 – h 
7 – f 
8 – b 
9 – j 
10 – d 
 
2. 
dalg  glad ledsen 
tärt rätt fel 
töts sött salt/surt 
krast stark svag 
ligdå dålig bra 
laskf falsk sann 
 

 
s. 60 
Verb 
1.  
är, har börjat, händer, får, kommer att berätta, 
är, lovar  
 
bestämmer, finns, säger, bestämmer, finns, 
försöker vara, heter, har sagt, binder, skär, 
häller 
 
säger, kan försöka  
 
är, tror, tänker göra, spelade, skulle ha, göra, 
blandade, kom  
 
s. 61 
2.  
presens: är, händer, får, lovar, bestämmer, 

finns, säger, försöker, heter, binder, skär, 
häller, kan, tror, tänker  

preteritum: spelade, blandade, kom 
perfekt: har börjat, har sagt 
futurum: kommer att berätta 
futurum preteritum: skulle ha 
 
3.  
förlora – vinna 
få – ge/ta 
skrika – viska 
skratta – gråta 
älska – hata 
fråga – svara 
köpa – sälja 
somna – vakna  
 
4.  
a. perfekt 
b. presens 
c. preteritum 
d. pluskvamperfekt 
e. preteritum 
f. futurum 
g. presens 
h. futurum 
i. perfekt 
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Mannen som begravdes levande 
 
s. 66 
Har du förstått texten? 
1. En hemsk sjukdom. 
2. En fruktansvärd demon. 
3. Då lyckades man begrava den onda 

demonen och då kunde den inte göra mer 
skada eller flytta in i en annan människa 
och göra fler sjuka. 

4. För att ta pengarna han hade haft på sig. 
5. Att den döde inte hade varit riktigt död, och 

att han vänt sig och ätit upp sina fingrar. 
6. Nerifrån jorden, på den plats där mannen 

begravdes har man idag hört knackningar. 
 
s. 67 
Ordkunskap 
1.  
1 – f 
2 – h 
3 – a 
4 – e 
5 – g 
6 – j 
7 – b 
8 – i 
9 – d 
10 – c 
 
2. (Visa din lärare.) 
 
s. 69 
Verb 
1.  
presens: säger, plockar, kan. 
preteritum: var, drog, dog, hände, smittade, 

trodde, trängde, gjorde, lyckades, kunde, 
fick, begravdes, gick, kom, grävde, 
öppnade. 

perfekt: har hört, har rusat. 
pluskvamperfekt: hade haft, hade vänt, hade 

ätit, hade varit, hade vaknat, hade börjat.  
 

2. 
Folk tror att pesten är en fruktansvärd demon, 
en ond ande, som tränger in i folks kroppar och 
gör dem sjuka. En människa som dör i pesten 
måste begravas så fort som möjligt. Då lyckas 
man kanske också begrava den onda 
demonen. Demonen kan då inte göra mer 
skada. Den kan inte flytta in i en annan 
människa och göra fler människor sjuka. 
 
s. 70 
J-ljudet 
1.  
göra, gick, igen, börjat, säger, jorden 
 
2. 
djur 
jätte 
geting 
januari 
jobb 
Japan 
ljud 
hjärta 
djungel 
jämn 
 
3. 
a.  jul Helgen 24-26 december. 
 hjul Däck som gör så att till exempel 

en bil rullar. 
b.  hjort Ett djur med horn som ser ut som 

grenar, påminner om ett rådjur. 
 gjort Kommer från verbet göra som 

betyder att man håller på med 
något. 

c.  hjord Djur i en grupp eller flock. 
 jord Det som man kan odlar i. 
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Pippi Långstrump 
 
s. 75 
Har du förstått texten? 
1. För hon vill ha jullov. 
2. Hon heter Pippilotta Viktualia Rullgardina 

Krusmynta Efraimsdotter Långstrump. 
3. Tommy och Annika hade berättat det. 
4. Ett smeknamn är oftast ett kortare namn 

eller ett annat namn än det man heter, 
som man kan kallas. 

5. Hon svarade: 
– Ja, vet du inte det själv så må du tro att 
jag tänker tala om det för dig. 

6. Hon tycker att fröken kan sätta sig i en vrå 
och räkna. 
 

Kommer du ihåg vad som hände? 

Pippi Fröken 
vårdslös förklarar 
ångerfull trevlig 
förvånad snäll 
rättvisa framför allt vänlig 
(snäll) förlåter 
 låtsas som ingenting 

 
 
s. 76 
Ordkunskap 
1.  
a. beslutat – bestämt, trivas – tycka det är 

trevligt 
b. vårdslösa – slarviga, inte ordentliga 
c. stirrade – tittade, förfärade – rädda   
d. ångerfullt – är ledsen över något man har 

gjort 
e. förtjust – tycker mycket om, en vrå – ett 

hörn 
f. knyckt – stulit 
g. överge – sluta med 
h. fullständiga – hela  
 
s. 77 
2. (Förslag på ord.) 
ek, er 
ge, gen, ger, gin, gir, gren, grin 
hägn, här 
i, in, inge, igen, ingen 
krig, kring, knä, knän, känning, kär 
ner, nig, niger, när, näring 
regn, ren, rik, ring, rink, räkning 
än, äng, är 
 
Hela ordet: Räkningen 
 

s. 79 
Pronomen 
1.  
Fröken försökte se ut som om hon inget hade 
hört och vände sig till Annika. 

– Nu, Annika, ska du få ett exempel: 
”Gustav var med sina kamrater på skolutflykt. 
Han hade en krona, när han for, och 7 öre, när 
han kom hem. Hur mycket hade han använt? 

– Javisst, sa Pippi, också vill jag veta, 
varför han var så slösaktig och om det var 
sockerdricka han köpte och om han hade 
tvättat öronen ordentligt när han for hemifrån. 
 
s. 80 
2.  
1. Hon hade hört talas om Pippi i den lilla 

staden.  
2. De stirrade förfärade på Pippi. 
3. Vi kanske ska börja med räkning, Pippi. 
4. Han var med sina kamrater på skolutflykt. 
5. Kan ni svara mig på det här? sa fröken. 
6. Hon slängde sig ner på en ledig bänk. 
7. Den hade börjat. 
8. Det fortsatte med räkning. 
 
s. 81 
1. 
a. Men fröken brydde sig inte om hennes 

vårdslösa sätt. 
b. Pippi är egentligen bara mitt smeknamn. 
c. Men om vi nu skulle pröva dina kunskaper 

lite. 
d. Gustav var med sina kamrater på 

skolutflykt. 
e. Fröken hade hört talas om Pippi och alla 

hennes djur. 
f. – Nä, min lilla gumma, nu går det för långt, 

sa Pippi. 
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Fatima 
 
s. 85 
Har du förstått texten? 
1. Hon tyckte att det skulle bli jättekul. 
2. Han ville inte att hon skulle åka eftersom 

han tyckte att flickor som åker skridskor 
knappt har några kläder på sig. 

3. Han sa att han hade sett det på teve, på 
OS. 

4. Hon fick inte följa med till badhuset, inte till 
ungdomsgården och inte på disco. 

5. Hon fick vara med eftersom hon hade tajts 
och sin hijab på. 

6. De kommer från Irak. 
7. Han säger att hon ska ljuga och säga att 

det står i Koranen att flickor inte får åka 
skridskor. Fatimas mamma tycker inte att 
Fatima kan säga så. 

 
Kommer du ihåg vad som hände? 
1. F 
2. F 
3. R 
4. F. 
5. F 
6. R 
7. R 
8. F 
9. R 
10. R 

s. 86 
Ordkunskap 
1.  
a. Fatima och hennes syskon delade rum. 
b. Det fanns pojkar överallt.  
c. Hon ville ha en svensk kompis. 
d. Pappan bestämmer över Fatima. 
e. Hon får inte göra som hon vill. 
f. De åker tillsammans och handlar kläder till 

henne. 
g. Pappan skrev en lapp till fröken. 
h. Fatima skulle göra klart sina läxor senare.  
 
2.   

Skola  Sport  Kläder  

läxor 
penna 
matteläxa 
fröken 

dansa  
cykla 
storslalom 
simma 

tajts 
baddräkt 
hijab 
sjal 
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Valter har hoppet kvar  
 
s. 91 
Har du förstått texten? 
1. Den är uppställd på ett sådant sätt med 

rubrik, ingress, spalter etc. 
2. Per Bengtsson skrev artikeln. 
3. Valter föddes på Ystads djurpark 
4. Valters mamma dog och tygpåsen 

påminner om mammans pung. 
5. Han äter kattmjölk var tredje timme. 
6. En känguru kan klara sig själv efter tio 

månader. 
7. Rubriken lyder ”Valter har hoppet kvar”. 

Det betyder att det finns en chans att han 
överlever. Att man använt ordet ”hoppet” 
kan också ha att göra med att en känguru 
kan hoppa väldigt högt och Valter kan 
förhoppningsvis göra det i framtiden. 
 

Kommer du ihåg vad som hände? 
1. F 
2. F 
3. F 
4. R 
5. F 
6. F 
7. R 
8. F 

 

s. 93 
Ordkunskap 
1. 
1 – g 
2 – h 
3 – b 
4 – e 
5 – k 
6 – a 
7 – j 
8 – f 
9 – d 
10 – i 
11 – c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


