Arbetsmaterial till

Barnet
Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund
Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i
grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att övningen helst ska göras i
grupp. De övningar som saknar (+) går alltså bra att även göra individuellt.
Barnet är en kort berättelse om Jonas och Anna. De väntar barn. I berättelsen får vi ta del
av deras förväntningar men också av deras oro kring vad det innebär att bli föräldrar.
Språket är tydligt och meningarna är korta. Berättelsen är skriven med mycket dialoger.
Det gör att man som läsare känner sig delaktig i Jonas och Annas funderingar.

Läsförståelse
1. I vilken mening förstår vi att det är vår ute?
2. Varför är Anna illamående?
3. Vilka saker behöver Anna och Jonas köpa till barnet?
4. Varför vill Jonas bli pappa?
5. Varför är Jonas nervös hos barnmorskan?
6. Får Jonas och Anna en flicka eller en pojke?
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Starta en diskussion (+)
Starta en diskussion om föräldraskap:
•

Vad är viktigt att tänka på innan man skaffar barn?

•

Måste man ha barn?

•

Vad ska man göra om man vill ha barn men inte kan få?

I texten säger Anna att hon vill vara hemma med barnet först. Sedan vill Jonas vara
hemma. Diskutera i grupp hur läsarna ser på föräldraledighet. Vad har de för
erfarenheter? Är det viktigt att båda föräldrarna är hemma med barnet?

Grammatik
Substantiv
Gör så här: Skriv upp alla substantiv från berättelsen på tavlan eller på ett papper utan
att säga vad det är för typ av ord:
vår, solen, träd, buskar, bänk, barnmorskan, medicin, kille, tjej, barnsäng, blöjor,
barnmat, barnvagn, skolan, pappa, mamma, affären, tidning, munnen, tvillingar,
sommar, hösten, september...
Uppgift: Låt sedan läsarna hitta saker som är gemensamt för alla ord. Ofta upptäcker de
snabbt att det är namn på saker. Ändra orden till ental, flertal och se vad som händer.
Vissa gillar att se de olika pluralformerna. Jämför gärna med engelskan som bara har en
pluralform. Skriv sedan ”SUBSTANTIV” över ordgruppen. Bilda meningar av orden.
Antingen i grupp eller individuellt. Gärna i kombination med adjektiv.

Motsatsord
Gör så här: Slå upp ordet ”MOTSATS” i en uppslagsbok. Spalta sedan upp några ord
från boken Barnet på tavlan, förslagsvis:
varm, farligt, kille, tjej, mamma, pappa, dyrt, liten, begagnad, stanna, lilla, vuxen,
skrattar, bra, alltid, svårt, sitter, glad, tungt...
Uppgift: Låt läsarna komma på motsatsorden genom att antingen skriva ner dem
individuellt eller prata om dem i grupp. Fyll sedan på spalten tillsammans och diskutera
svaren i gruppen.
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Skriva
Tema: Dagbok
Gör så här: Diskutera i grupp eller fundera på vad dagboksskrivande är. Vad tycker du
som läsare? Om du är i en grupp, vad tycker de andra i gruppen? Starta en diskussion
eller fundera kring några av följande påståenden:
• Dagboksskrivande är något för den enskilde personen.
•

Ingen ska läsa det som skrivs.

•

Man skriver bara till sig själv för att få ur sig sina tankar.

•

En del skriver aldrig och en del skriver bara när det inträffat speciella händelser.

Skrivuppgift: Tänk dig in i till exempel Jonas situation. Han har mycket funderingar
kring att bli pappa. Det har Anna också. Välj antingen Anna eller Jonas. Om du vill, skriv
om båda. Vad skriver de i sin dagbok på kvällen efter besöket hos barnmorskan?

Fritt skrivande
Uppgift: Välj en av rubrikerna som finns här nedanför och skriv sedan fritt.
De här funderingarna fick jag av boken Barnet:
•

Barnet var bra för att...

•

Jag gillade inte boken för att...

•

Mina tankar om att bli förälder är…

•

Rita!
Uppgift: Du kan också rita något från till exempel det sista kapitlet. Eller klippa ut en
bild från en tidning som du tycker passar ihop med boken. Det kanske är en bild på en
barnvagn, ett barn, en mamma, en pappa, en stor mage, eller något helt annat…

Ordkunskap
Vad betyder orden?
bänk (sid 5, rad 5)
illamående (sid 7, rad 2)
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gravid (sid 7, rad 5)
blöjor (sid 9, rad 5)
begagnad (sid 9, rad 9)
amma (sid 10, rad 4)
envis (sid 12, rad 2)
tvillingar (sid 19, rad 3)
Övning: Sätt in fyra av orden i meningar som du kommer på själv. Skriv sedan ner
meningarna. Jobbar ni i grupp kan ni diskutera vilka meningar ni har kommit fram till.

Att jobba vidare med… (+)
•
•
•
•

Ordna ett studiebesök eller bjud in någon från till exempel Barnavårdscentralen
som berättar om graviditet, föräldraskap eller relationer.
Ordna ett studiebesök eller bjud in någon från Försäkringskassan som berättar om
den svenska föräldraförsäkringen.
Samarbeta med till exempel en mattelärare och gör budget över hur mycket det
kostar att ha ett barn.
Besök secondhand-butiker och titta på begagnade kläder eller utrustning. Gör
jämförelser med att köpa nytt.

Ordförklaringar
Sidan 5:
bänk (rad 5) - en möbel att sitta på
Sidan 6:
barnmorskan (rad 2) - en sjuksköterska som hjälper blivande föräldrar
"är med barn" (rad 5) - gravid, har ett barn i magen
Sidan 7:
illamående (rad 2) - vill kräkas, dålig, sjuk
gravid (rad 5) - vara med barn, ha ett barn i magen
Sidan 9:
blöjor (rad 5) - små barn har detta skydd eftersom de inte kan kissa och bajsa på toaletten
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begagnad (rad 9) - inte ny, använd
Sidan 10:
amma (rad 4) - en mamma som ger sin bebis mjölk från sitt bröst
Sidan 12:
envis (rad 2) - bestämd, någon som vet vad han/hon vill
Sidan 15:
orolig (rad 4) - inte lugn, nervös
Sidan 17:
nervös (rad 3) - orolig, inte lugn, spänd inför något
Sidan 19:
tvillingar (rad 3) - två syskon som har legat i sin mammas mage samtidigt

Vill du skriva mer?
Maila gärna till oss på Vilja förlag och berätta vad du tyckte om boken. Du får gärna
skriva en recension över boken. Berätta vad som var svårt, roligt, jobbigt eller bra med
boken. Var satt du när du läste boken? Och vad skulle du vilja skriva en bok om? Maila
dina svar till info@viljaforlag.se. Hoppas vi hörs! / Lina Nordstrand, projektledare på
Vilja förlag.

Vill du läsa mer?
Gå in på vår hemsida på www.viljaforlag.se. Här hittar du alla våra böcker. De allra flesta
titlarna finns också som e-bok och som ljudbok.

Fler böcker i samma serie:
•

Filmen av Hans Peterson (2012)

•

Exet av Hans Peterson (2012)

•

Beslutet av Hans Peterson (2013)
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