Kyssen
Arbetsmaterial för läsaren
Författare: Hans Peterson

Om arbetsmaterialet
Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och
frågor att fundera på eller diskutera i grupp. Till vissa sidor finns det även uppgifter.
Sidan 3
Ord:
Matbutik - affär som säljer mat
Snickare – någon som jobbar med trä, bygger hus och annat
Turas om – varsin gång, en vecka är Anna hemma, nästa vecka är Jonas hemma
Tvillingarna – barn födda av samma mamma samma dag
Frågor:
1. Var jobbar Anna?
2. Vad jobbar Jonas med?
3. Hos vem jobbar Jonas?
4. Varför jobbar Anna och Jonas olika veckor?
Sidan 4-5
Ord:
Butiken – affären
Handlar – köper saker
Trivs – tycker om att vara där
Äger – det är någons (Mats) butik
Frågor:
1. Berätta två saker om butiken där Anna jobbar.
2. Hur länge har Anna jobbat i butiken?
3. Vem är Mats?
4. Varför är Mats ensam?
Sidan 6-7
Ord:
Tidig – inte sent
Plockar upp – tar fram
Barnslig – inte vuxen, som ett barn
Beställa – köpa in, ordna till butiken
Frågor:
1. Vilken tid på dagen är det?
2. Vad gör Anna innan butiken öppnar?
3. Vad gör Omar?
4. Hur är Mats?
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5. Vad säger Anna att de behöver beställa?
Sidan 8-9
Ord:
Förvånad – överraskad, Anna visste inte att det skulle hända
Såg – se, såg, sett, med ögonen
Hotfullt – varnande, skrämmande, ilsket
Frågor:
1. Vad gör Mats?
2. Vad blir Anna?
3. Vad tycker Anna om det Mats gjorde?
4. Vem har sett vad som hände?
5. Vad vill Mats inte att Anna gör?
6. Vad svarar Anna?
Sidan 10-11
Ord:
Hinner inte – det finns inte mer tid, tiden räcker inte (Hinner = tiden räcker)
Hinner – hinna, hann, hunnit
Doftar – luktar gott
Sitter – sitta, satt, suttit
Frågor:
1. Varför hinner de inte prata mer?
2. Vilken tid går Anna hem?
3. Vad tänker hon på?
4. Varför doftar det gott i köket?
5. Vem är Ella?
6. Vad berättar Anna för Jonas?
Sidan 12-13
Ord:
Stelnar till – blir stel, musklerna blir hårda
Knäpp – dum i huvudet
Smäll – högt ljud, pang
Darrar – skakar
Frågor:
1. Vad säger Jonas att Mats är?
2. Hur ställer Jonas pizzan på bordet?
3. Hur arg är Jonas?
4. Vad vill Jonas att Anna ska göra?
5. Varför vill Anna inte sluta jobba hos Mats?
Sidan 14-15
Ord:
Som betyder något – som är viktiga
Slå ihjäl – döda
Kylskåpet – för mat som ska stå kallt
Stryker – smeker, rör mjukt
Stryker – stryka, strök, strukit
Fängelse – där kriminella ska vara
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Frågor:
1. Varför kramar Anna Jonas?
2. Varför vill Jonas inte kramas?
3. Vad hämtar Jonas ur kylskåpet?
4. Varför vill Anna inte att Jonas slår ihjäl Mats?
Uppgift:
”Jag har lust att slå ihjäl Mats” säger Jonas. Vad tror du att Jonas menar? Varför känner Jonas
som han gör?
Sidan 16-17
Ord:
Kallnar – blir kall
Varsin bit – båda får en bit
Frågor:
1. Varför kan barnen inte vänta längre?
2. Vad gör Anna innan hon äter?
3. Vad tänker Jonas på?
4. Vad vill Jonas göra nu?
5. Vad säger Anna?
Uppgift:
”Jag ska prata med Mats” säger Jonas nu. På vilket sätt har hans känslor förändrats? Varför,
tror du?
Sidan 18-19
Ord:
Knepigt – svårt, komplicerat
Frågor:
1. Vad berättar Anna om Omar?
2. Vad tror Jonas att Omar tycker?
3. Varför kramar Jonas Anna nu?
Uppgift:
Anna är säker på att Mats inte kommer kyssa henne igen. Varför är hon så säker, tror du?
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