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ORDLISTA
avlopp (s 3, rad 7) som vatten rinner ut i, i badrum och kök
”kommit till världen” (s 3, rad 13) var född
värnplikt (s 5, rad 4) militärtjänst
kakelugn (s 7, rad 8) gammal vedeldad spis för värme
blind (s 8, rad 3) dålig syn, en som inte ser något
änka (s 9, rad 1) en gift kvinna vars man är död
omtänksam (s 9, rad 4) snäll, hjälpsam
blankryktad (s 10, rad 13) välborstad, välskött
feg (s 11, rad 9) rädd, inte modig
händig (s 18, rad 1) praktisk, duktig att använda händerna
enformiga (s 19, rad 1) tråkiga, monotona
förlama (s 19, rad 3) paralysera, göra orörlig
betade (s 20, rad 10) åt gräs
med viss möda (s 21, rad 4) med ansträngning, med lite jobb

LÄSFÖRSTÅELSEFRÅGOR
Kapitel 1
s3
Vilken årstid är det?
Hur var rummet som de lämnade?
Hur stor var lägenheten?
Hur högt upp i huset låg den?
Varför måste de komma bort från fukt och kyla?
s4
Vem hjälpte till att flytta?
Vilket väder var det?
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Kapitel 2
s5
Hur länge hade Jan och Kalle känt varandra?
När hade de gjort värnplikt ihop?
Varför dog 30 000 människor i Sverige?
Vad hände med Kalles yngre bror?
s6
Vad hette Kalles fru?
Varför hade Kalle och hans pappa tre hästar, vagnar och slädar?
Varför kom Kalle tidigt?
Hur var vädret?

Kapitel 3
s7
Varför kunde Hanna inte göra mycket?
Vad gjorde Nisse?
Vad frågade Nisse om?

Kapitel 4
s8–9
Var bodde Karin?
Var städade Kalle och Jan?
Vem höll Hanna i famnen?
Vem skulle flytta in efter dem?
Varför lämnade Jan kvar ved?
Vad tänkte Hanna på?
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Kapitel 5
s 10 – 11
Varför drog Hanna en suck av lättnad?
Vad tyckte Hanna om?
Vad gjorde Lisa?
Hur var hästen?
Varför log Kalle?
Vad säger Kalle om Jan?
Varför passar Jan och Hanna ihop?

Kapitel 6
s 12 – 13
Var jobbade Hanna förut?
Vad hände med Jans jobb?
Varför flyttade familjen till ett litet rum utan vatten och avlopp?

Kapitel 7
s 14– 15
Hur många gånger hade de varit i lägenheten?
Vad hade de gjort där?
Vad gjorde Hanna?
Vad hade Hanna i korgen?
När hade Hanna fått kaffebönorna?

Kapitel 8
s 16 – 17
Vad var det som tog lång tid?
Var hamnade möblerna?
Varför var det viktigt med gardiner?
Varför la de papper på hyllorna?
Varför luktade lägenheten gott?
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Kapitel 9
s 18 – 19
Hur var Nisse?
När blev Hanna upprörd?
Vad pratade de om?
Vad sägs det om fabriksjobben?
Vad betyder det att ”det enformiga jobbet kunde förlama både hjärna och känslor”?

Kapitel 10
s 20 – 21
Var satt Hanna?
Var hade tavlan hängt?
Vad gjorde korna?
Hur var tavlan målad?
Vad gjorde Jan?
Vad gjorde Nisse?

Kapitel 11
s 22 – 23
Vad är flyttgröt?
Varför måste Hanna torka ögonen ibland?
Vilka känslor och tankar hade Hanna?
Varför frågade Nisse efter tomten?

Kapitel 12
s 24 – 25
Vad hade Hanna tagit fram?
Vad hade Jan gjort?
Vad var det som kallades för ottoman?
Vad gjorde Hanna med Lisa?
Vilken årstid var det?
Hur var det inomhus?
Varför gick det fort att komma i ordning?
Vad sa Nisse?
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SKRIVUPPGIFTER
1. Du har en vän som undrar vad boken Det nya hemmet handlar om. Skriv en
sammanfattning av bokens handling. Berätta kort om de olika personerna som är med,
hur de lever, och vad som händer i deras liv om. Skriv också vad du tyckte om boken, och
varför.
2. Hanna och Jan pysslar med gardiner och tavlor i sitt nya hem. Jan har en tavla som hängt
i hans föräldrahem. Skriv och berätta om någonting som betyder mycket för dig. Är det
något nytt, eller något som din familj har haft länge?
3. Du är Jan, och du ska skriva ett brev till din mamma. Skriv brevet. Berätta om Lisa, hur
det går för Nisse, hur Hanna är, och om er nya flytt. Vad tänker du på, och vad oroar du
dig för? Tänk på hur man inleder och avslutar ett brev.

GRAMMATIK

Skriv om meningarna till nutid.
finnas, fanns, funnits
ligga, låg, legat
komma, kom, kommit
vrida, vred, vridit
hålla, höll, hållit
ge, gav, gett (givit)
dra, drog, dragit
bära, bar, burit
tar, tog, tagit
sitta, satt, suttit
slå, slog, slagit
1. Det fanns en gammal järnspis.
2. Den låg en trappa upp i ett trevligt hus.
3. Kom det vatten om man vred på kranen?
4. Hanna höll Lisa i famnen.
5. De gav sig iväg.
6. Hanna drog en suck av lättnad.
7. Kalle och Jan bar upp flyttlasset.
8. Det tog lång tid innan allt var uppe.
9. Hanna satt i soffan.
10. Jan slog en spik i väggen.
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Skriv om meningarna till ”har…”.
Exempel:
1. Det fanns en gammal järnspis.
Det har funnits en gammal järnspis.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lägg in ordet INTE på rätt ställe
1. Så de flyttade.
2. Jan hade tagit ledigt.
3. Solen sken.
4. Hanna och Nisse stod på gatan.
5. Allt är med.
6. Kalle log mot Hanna.
7. Hanna tyckte om det som var ljust och vackert.
Skriv meningar med orden:
1. med viss möda
2. omtänksam
3. feg
4. händig
5. avlopp
6. änka
7. blind
8. värnplikt
9. enformig
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