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ORDLISTA
bräder och bjälkar, spik och skruv (s 4, rad 3) som man bygger med
bräder – träskiva
bjälke – stor bräda
svullna upp (s 6, rad 7) blir större
akuten (s 7, rad 1) sjukhuset
gipsad (s 12, rad 6) i hårt bandage
vått (s 13, rad 1) blött, det får inte komma vatten på
klump (s 13, rad 8) en stor sak

TEXTFÖRSTÅELSE
s3
Vilket jobb har Jonas?
Vilka jobb gör hans firma?
Vad heter de som är anställda?
Vad jobbade Abu med innan han kom till Sverige?
s 4–5
Vad gör Jonas på kontoret?
Vad bygger Simon och Abu?
Vad rasar ner på Jonas hand?
Varför skriker Jonas?
s 6–7
Varför kan Jonas inte röra på fingrarna?
Varför vill inte Jonas åka till sjukhuset?
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s 8–9
Vart åker Simon och Jonas?
Hur känns Jonas hand?
Varför får Jonas ingen tablett?
Vem ringer Simon?
Varför berättar inte Simon att Jonas har väldigt ont?
s 12–13
Vem jobbar på kontoret nästa dag? Varför?
Varför har Anna tejpat en plastpåse runt gipset?
Varför kan Jonas inte laga mat?
s 14–15
Vad måste Anna göra själv?
Vilka är Ella och Ture?
Varför är Jonas arg?
Vad menar Anna med att ”det kunde ha gått mycket värre”?
Vad gör Ella och Ture på gipset?
s 16–17
Vilken årstid är det?
Varför sopar Jonas gången?
Hur känns det under gipset?
Hur länge hade Jonas gipset?
Vad kan Jonas göra när gipset är borta?
s 18
Vem hade knutit Jonas skor när han var gipsad?
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GRAMMATIK
Var eller vart?
var = plats
Var bor du?
vart = riktning, rörelse
Vart ska du?
1. Skriv en egen mening som börjar med ”Var”.
2. Skriv en egen mening som börjar med ”Vart”.
Skriv egna meningar med verben:
1. knyta
2. knöt
3. knutit
4. säga
5. sa
6. sagt
7. är
8. var
9. varit
Skriv egna meningar med orden:
1. vara
2. innan
3. hos
4. också
5. ingen
6. gör
7. försöker
8. måste
9. till
10. inte

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
3

HANS PETERSON

Olyckan
www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

OLYCK AN

Olyckan ingår i serien
om
Anna och Jonas.

Hans Peterson

Jonas råkar ut för
en olycka på jobbet.
Hans arm blir skadad
och måste gipsas.
Anna måste hjälpa
honom med allt.

OLYCKAN
Hans Peterson
VILJA

SKRIV SJÄLV
1. Läs s 9 igen. Nu är du Simon. Skriv och berätta om telefonsamtalet. Vad säger du till
Anna när du ringer?
2. Jonas blir arg när handen är gipsad och han inte kan använda den. Han känner sig
hjälplös. Skriv och berätta om någon gång när du har känt dig hjälplös.
3. Jonas är snickare. De lägger golv, bygger garage och gör andra små och stora arbeten.
Skriv och berätta om ett annat yrke. Kanske ett jobb som du har, eller som du skulle vilja
ha.
4. En av dina kompisar undrar vad boken Olyckan handlar om. Hen undrar också vad du
tyckte om boken. Skriv och berätta.
5. Anna ska skriva ett brev till sin mamma, och berätta om allt som har hänt. Skriv brevet
åt henne. Tänk på hur man inleder och avslutar ett brev. Ta med orden olycka, firma,
akuten, ringde, gipsad, tålamod och tröst i ditt brev.
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