ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ANNA HANSSON

Stugan vid sjön

ORDLISTA
kängor (sida 5, rad 1) tjocka, stora skor
skilt sig (sida 5, rad 7) separerat, inte längre gift
myren (sida 7, rad 2) blöt mark där man kan sjunka ner
tall (sida 9, rad 1) träd med barr, inte löv
stigen (sida 9, rad 6) liten väg att promenera på i skogen
brant (sida 9, rad 6) djup, gick neråt
stuga (sida 9, rad 10) litet hus
slitet (sida 9, rad 11) gammalt, nästan trasigt
ärvt (sida 13, rad 3) får när föräldrarna dör
farstun (sida 13, rad 14) hallen, rummet innanför ytterdörren
sekatör (sida 18, rad 10) sax att använda i trädgården
pelargoner (sida 19, rad 1) blommor
tvekade (sida 20, rad 8) var osäker, visste inte om
trögt (sida 20, rad 11) svårt, inte enkelt
fönsterskrapa och fönsterputs (sida 22, rad 2 och 3) används för att tvätta fönster med

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Sida 5
Varför tog Vanja på sig kängor?
Vilken årstid var det?
Varför hade det blivit svårt för Vanja att sova?
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sida 6–7
Vad undrade Vanja om barnen?
Varför promenerar Vanja tidigt på morgonen?
Hur länge skulle hon hinna vara ute?
Vart har Vanja velat gå?
Sammanfatta kapitel 1:
Vad vet du om Vanja? Hur lever hon, vad oroar hon sig för och varför sover hon inte bra på
nätterna? Skriv några meningar och berätta.
Kapitel 2
sida 8–9
Varför höll Vanja en hand framför ansiktet?
Varför tog hon inte av sig tröjan?
Vad gjorde Vanja vid tallen?
Varför log hon?
Varför fick Vanja hålla i trädens grenar?
Hur såg stugan ut?
sida 10–11
Vad tänkte Vanja när hon kände på vattnet?
Var lade hon sina kläder?
Hur kändes vattnet?
Vad sa den mörka rösten?
Vilken ålder hade mannen?
Hur såg han ut?
Vad ville mannen bjuda på?
Varför tror du att Vanja simmade till stranden efter att mannen hade gått till stugan?
Sammanfatta kapitel 2:
Vad har hänt? Vad gjorde Vanja i skogen, varför badade hon och vad hände när hon låg i
vattnet? Vad tror du kommer hända nu?
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Kapitel 3
sida 12–13
Varför klädde Vanja på sig så snabbt?
Vad undrade hon om mannen?
Vad kom mannen ut med?
Vad heter mannen?
Vems är stugan?
Vem vill inte vara där?
Vad sa Jonas om stugan?
Vad såg Vanja i stugan?
sida 14–15
Vad sa Vanja om sina barn?
”Han sträckte fram en hand och tog bort en kvist som fastnat i hennes tröja. Vanja kände
hans doft, och det pirrade till i magen.”
Vad är det som händer? Hur förstår du det?
Varför skulle Jonas köra Vanja?
Var hängde han nyckeln?
Varför går det inte att köra ända fram till stugan?
Vilken bil har Jonas?
sida 16
Vad kände Vanja?
Varför blev hon arg?
Vad var hon rädd för?
Varför tänkte hon: ”Fast han hade ingen ring på fingret…”?
Vad sa Jonas att Vanja fick göra?
När skulle han ha semester?
Hur sa Jonas att Vanja skulle känna sig vid stugan? Vad betyder det?
Kapitel 4
sida 17
När tog Vanja barnen till sjön?
Var hämtade hon dem?
Vad hade hon tagit med sig?
Hur länge var de vid sjön?
Vad tänkte Vanja om stugan?
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sida 18–19
Vad borde fixas vid stugan?
Varför skulle Vanja kunna klippa rosorna?
Vad klippte Vanja rosorna med?
Varför stannade de vid affären?
Varför köpte Vanja pelargoner och jord?
Vad gjorde Vanja när barnen badade?
Hur kunde hon vattna blommorna?
sida 20
Vad tänkte Vanja om gräset?
Vad hoppades Vanja att hon skulle hitta i förrådet?
Varför gick det trögt att klippa gräset?
Sammanfatta kapitel 4:
Vad har Vanja gjort i stugans trädgård? Hur gjorde hon? Vad köpte hon? Vad hittade hon i
förrådet?
Kapitel 5
sida 21
Var var barnen?
Vart längtade Vanja?
Vad skulle Vanja kunna göra i stugan?
sida 22–23
Vad skulle Vanja ha fönsterskrapa och fönsterputs till?
Varför blev Vanja besviken?
Var satt hon när hon åt smörgåsarna?
Vad var det hon kanske skulle våga?
Hur kunde Vanja låsa upp dörren?
Varför luktade det instängt?
Vem kom in i stugan?
Vad betyder det att ”hans rynkor i pannan var djupare än hon kom ihåg”?
Hur såg han på henne?
Vad skrek han?
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sida 24
Vart sprang Vanja?
Varför hade hon tårar i ögonen?
Sammanfatta kapitel 5:
Vilka planer hade Vanja? Hur kände hon sig? Hur slutade det hela, och hur kände hon sig då?
Kapitel 6
sida 25
Vad gjorde Vanja när hon kom hem?
Vad skulle hon aldrig mer kunna göra? Varför?
Vad var det som väckte henne?
sida 26–27
Varför ville hon stänga dörren?
Vad sa Jonas?
Varför satte han foten emellan?
Vem stod bakom Jonas?
Vem var mannen?
Vad sa Jens?
Vad var det som hade hänt vid stugan?
Vad hade Jonas sagt att Vanja skulle göra?
Vad kände Vanja när Jonas log?
sida 28
Vad ville Vanja bjuda på?
Varför tackade Jens nej?
Varför log Jonas generat, tror du?
Sammanfatta kapitel 6:
Vilka ringer på dörren och vad förklarar de? Vad händer mellan Jonas och Vanja?
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GRAMMATIK
Verb
tar, tog, tagit
kliver, klev, klivit
finns, fanns, funnits
hinner, hann, hunnit
äter, åt, ätit
slår, slog, slagit
går, gick, gått
håller, höll, hållit
blir, blev, blivit
ler, log, lett
lägger, lade, lagt
sitter, satt, suttit
ser, såg, sett
ger, gav, gett
bjuder, bjöd, bjudit
Skriv om meningarna nedan till nutid
1. Vanja tog på sig en varm tröja.
2. Hon klev upp och promenerade.
3. Det fanns en liten sjö i närheten.
4. Hon hann duscha före jobbet.
5. Hon åt frukost.
6. Trädens grenar slog mot Vanja när hon gick genom skogen.
7. Hon höll en hand framför ansiktet.
8. Hon blev biten av myggen.
9. Vanja log när hon var vid tallen.
10. Hon lade sina kläder i en hög på stranden.
11. De satte sig på trappan.
12. De satte sig i bilen.
13. Vanja tog barnen till sjön.
14. Vanja såg på stugan.
15. Vanja gav inte upp.
16. Vanja bjöd på kaffe.
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Skriv om minst tio av meningarna med ordet ”har” framför verbet
Exempel: Vanja har tagit på sig en varm tröja.
Skriv om minst åtta av meningarna och lägg in ordet inte
Exempel: Vanja har inte tagit på sig en varm tröja

NYA ORD
Skriv meningar med orden:
1. farstun
2. skilt sig
3. ärvt
4. slitet
5. brant
6. kängor
7. tvekade
8. trögt

ÅRSTIDER OCH MÅNADER
a) Skriv vilka månader som hör till årstiderna:
vinter
vår
sommar
höst
(januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november,
december)
b) Vilken årstid är det nu?
c) Vilken månad?
d) Vilket väder?
e) Vilken månad och årstid fyller du år?
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SKRIVUPPGIFTER
1. Vanja upplever flera saker i boken.
a) Berätta om en situation då Vanja kände sig ledsen eller orolig.
b) Berätta om en situation när Vanja kände sig rädd eller nervös.
c) Berätta om en situation när Vanja kände sig glad eller hoppfull.
2. Vem är Jonas? Har han barn? Vad jobbar han med? Var och hur bor han? Skriv och
berätta vad du tror.
3. Hur går det för Vanja och Jonas? Skriv och berätta vad som händer.
4. Skriv en recension av boken. Berätta vad den handlar om, vad som var extra bra eller
mindre bra och vad som intresserade dig mest. Skriv också vem du tror skulle vilja läsa
boken.
5. Skriv och berätta om tre händelser i boken som berörde dig.
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