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ORDLISTA
upphör (sid 5, 1) tar slut, försvinner
löna sig (sid 5, rad 7) som man tjänar pengar på
hur ska vi ha råd (s 9, rad 2) Hur ska våra pengar räcka?
galen (s 13, rad 1) tokig
vikariera (s 17, rad 2) jobba i stället för
van (s 17, rad 5) kan, har gjort det förut

TEXTFÖRSTÅELSE
s3
Vad har Anna och Jonas köpt?
Varför har de stora lån hos banken?
Var kan deras barn leka?
s 4–5
Vilken mat har Anna köpt?
Vad ska hända med affären där hon jobbar?
Hur går det för henne då?
Varför var det väntat?
s 6–7
Varför vill Jonas vara rolig?
Varför måste Anna ha ett jobb?
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s 8–9
Varför har inte Jonas lagat middag?
Varför ropar Jonas på barnen?
Varför kramar barnen Anna?
Vad säger banen om huset?
s 10–11
Varför vill Anna ha jobb i en affär?
Varför ringer hon runt till flera butiker?
Vilket svar får hon?
s 12–13
Vad gör Anna hemma?
Hur känner hon sig?
Varför känner hon så?
s 14–15
Vad vill Anna göra?
Vad gör Jonas på sitt jobb?
Vem är Simon?
s 16–17
Vad berättar Simon för Anna?
Var jobbar Simons syster?
Varför darrar Annas röst nu?
s 18–19
Vem träffar Anna nästa dag?
Hur försöker Anna vara?
Hur är schemat på det nya jobbet?
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GRAMMATIK
Skriv egna meningar med verben:
1. få
2. fick
3. fått
4. blir
5. blev
6. blivit
7. har
8. hade
9. haft
Skriv egna meningar med orden:
1. upphör
2. ha råd
3. löna sig
4. vikariat
5. anställning
6. van vid
Skriv om meningarna med ordet inte.
Exempel:
Vi har råd.
Vi har inte råd.
1. Det lönar sig.
2. Jag är nervös.
3. Affären upphör.
4. Du är van.
5. Vi behöver pengarna.
6. Det ordnar sig.
7. Jag måste ha ett jobb.
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SKRIV SJÄLV
1. Anna och Jonas har köpt ett dyrt hus. Hur bor du? I lägenhet? Hus? I en stad? På landet?
Stort? Litet? Ensam? Med andra? Trivs du, eller vill du flytta? Skriv och berätta.
2. Anna vill helst ha jobb i en affär, för det är hon bra på. Vad är du bra på? Skriv och berätta.
3. Du vill ha ett nytt jobb. Bestäm först var du vill ha jobb, och skriv sedan ett brev till chefen
där. Berätta varför du vill jobba just där, och varför de borde ge dig jobb. Berätta alltså vad
du är duktig på, som skulle passa för jobbet just där. Tänk på hur man inleder och avslutar
ett brev.
4. En av dina kompisar undrar vad boken Hemma handlar om. Hen undrar också vad du
tyckte om boken. Skriv och berätta.
5. Boken börjar med att Anna är orolig för att hon ska bli arbetslös. Är detta en viktig bok?
Varför är det viktigt att skriva en bok om detta? Vad tror du att författaren har för syfte?
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