PENGAR

Anna ser en fin klän
ning i affären.
Men hon köper den
inte.
Först måste barnen
få vinterkläder.
När hon kommer
hem har Jonas
köpt en ny tröja till
sig.
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ORDLISTA
bråttom (sida 3, rad 4), måste skynda sig, det finns inte tid
prickar (sida 5, rad 2), cirklar/rundlar (på klänningen)
dyr (sida 5, rad 2), kostar mycket pengar
sparsam (sida 6, rad 4), inte använda för mycket pengar
suckar (sida 10, rad 5), andas tungt, ofta när man är trött eller ledsen
osäker (sida 11, rad 1), vet inte
råd (sida 13, rad 4), det finns tillräckligt med pengar
fattar (sida 14, rad 3), förstår
det ordnar sig (sida 16, rad 6), det blir bra, det blir okej

ÖVNINGAR
Sid 3
1. Var är Ella och Ture?
2. Vem ska hämta dem där?
3. Vart är Anna på väg?
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Sid 4–5
Hur ser klänningen ut?
Extrauppgifter
1. Anna ser en klänning som är dyrare än de andra klänningarna.
Hon har tittat på klänningen flera gånger. Känner du igen situationen?
2. Brukar du också titta på saker i affären flera gånger?
Vad brukar du vilja köpa i affärer?
3. Vad är det som avgör om du köper en dyr sak eller inte?
Sid 6
1. Varför köper Anna inte klänningen?
2. Vem tänker hon på?
Extrauppgift
Anna tänker: ”Pengar växer inte på träd”. Förklara vad det uttrycket betyder.
Kan du några andra uttryck? Vad betyder de?
Sid 7
1. Vad gör Jonas när Anna kommer hem?
2. Vad ser Anna att Jonas har?
Extrauppgift
Vad tror du att Anna tänker när hon ser Jonas tröja?
Sid 8
1. Varför köpte Jonas tröjan?
2. Varför blev Anna sur?
Extrauppgift
Anna svarar: ”Ja … nej … jag vet inte.” Vad tror du att hon tänker?
Varför svarar hon så där?
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Sid 10
1. Hur mycket pengar tycker Jonas att de har?
2. Varför suckar Anna?
3. Vad säger Jonas om klänningen?
Sid 11
1. Vad är Anna osäker på?
2. Vad tycker Anna att Jonas kunde ha gjort?
Extrauppgifter
1. Varför tror du att Anna tycker att det är lättare att tänka på barnens kläder?
2. Tror du att det är vanligare att kvinnor tänker på barnens kläder än att män gör det?
Sid 12
1. Vem suckar nu?
2. Vad tycker Jonas att de måste ha?
Extrauppgift
Vad menar Jonas med det han säger på sidan 12? Vilken typ av frihet vill han ha?
Sid 13
Vad tycker Anna om Jonas tröja?
Sid 14
1. Vem ska ha fest?
2. När ska festen vara?
Extrauppgifter
1. Vad är det som Anna fattar?
2. Varför skrattar hon?
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Sid 15
Vad behöver Anna till festen?
Sid 16
1. Vart går hela familjen?
2. Vad köper Anna?
3. Vad tycker barnen att föräldrarna är?
Extrauppgifter
1. Ella och Ture får följa med när Anna köper klänningen.
Tror du att det är viktigt att barn får se sina föräldrar glada?
2. Om Anna INTE hade köpt klänningen, tycker du att Ella och Ture skulle fått veta det?
Varför/varför inte?

EXTRAUPPGIFTER
1. Anna tycker att hon och Jonas ska diskutera med varandra innan de köper dyra saker.
Jonas säger att de måste ha någon frihet också. Vad tycker du? Ska man bestämma
allting tillsammans, eller ska man ha någon frihet också om man bor ihop?
2. Om man är gifta eller bor tillsammans kan det alltid dyka upp problem.
Pengar är ett vanligt problem. Vad kan det mer vara som man måste prata
om och komma överens om i ett förhållande?
3. Boken är skriven i nutid. Läs om sidorna 4–5 och skriv om alla meningar i dåtid.
4. Det finns en konflikt i boken. Beskriv den. Vad handlar den om?
Hur löser Anna och Jonas konflikten? Tycker du att lösningen var bra?
5. Berätta om en konflikt som du har haft någon gång. Vem var det med?
Vad handlade det om? Hur löste ni det?
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YRKESSVENSKA
Placera orden under rätt kategori
Sparsam, köpa, dyr, sälja, pengar, ha råd, affär, billig.

Substantiv

Adjektiv

Verb

Skapa sedan egna meningar med orden.
Avsluta meningarna. Ta hjälp av boken.
Hon går in i affär_______________________________________________________
Pengar växer__________________________________________________________
Den prickiga klänningen_________________________________________________
Anna köper ___________________________________________________________

Skriv frågor till svaren
________________________________________? För att hon vill vara sparsam.
________________________________________? Nej, den var billig.
________________________________________? Ja, jag har råd med den.
________________________________________? De säljer den i en affär.
________________________________________? Nej, det räcker inte för en ny tröja.
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Skriv och diskutera
Anna vill vara sparsam. Hjälp henne med hennes budget och skriv ner vilka utgifter hon kan
dra ner på för att spara pengar. Jämför sedan ditt förslag med andras i gruppen.
Vad tror du Jonas skulle tycka om Annas budget? Tror du att han skulle dra ner på samma
utgifter för att spara pengar?

Prata
Gör du en budget hemma? Vilka utgifter har du? Hur sparar du pengar? Var förvarar du dina
pengar?

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

Pengar
www.viljaforlag.se

PENGAR

HANS PETERSON

Hans Peterson

Anna ser en fin klänning
i affären.
Men hon köper den
inte.
Först måste barnen
få vinterkläder.
När hon kommer
hem har Jonas
köpt en ny tröja till
sig.

www.viljaforlag.se

PENGAR

Hans Peterson
VILJA

YRKESSVENSKA
Placera orden under rätt kategori.
Sparsam, köpa, dyr, sälja, pengar, ha råd, affär, billig. Skapa egna meningar med de här orden.
Substantiv

Verb

Adjektiv

Avsluta meningarna. Ta hjälp av boken.
Hon går in i affär_______________________________________________________
Pengar växer__________________________________________________________
Den prickiga klänningen_________________________________________________
Anna köper ___________________________________________________________

Skriv frågor till svaren.
________________________________________? För att hon vill vara sparsam.
________________________________________? Nej, den var billig.
________________________________________? Ja, jag har råd med den.
________________________________________? De säljer den i en affär.
________________________________________? Nej, det räcker inte för en ny tröja.
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Skriv och diskutera
Anna vill vara sparsam. Hjälp henne med hennes budget och skriv ner vilka utgifter hon kan
dra ner på för att spara pengar. När du är klar jämför din med andras i gruppen.
Vad tror du Jonas skulle tycka om Annas budget? Tror du att han skulle dra ner på samma
utgifter för att spara pengar?

Prata
Gör du budget hemma? Vilka utgifter har du? Hur sparar du pengar? Var förvarar du dina
pengar?
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