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1. Vad läser du? 

2. Hur läser du? 

3. Varför läser du? 
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1. Var är Elsa?  

2. Varför tycker hon att det är bra att vara tidig? 

3. Varför kallar hon tjejerna ”the three terrible T:s”? Är hon rädd för dem? 

4. Vad tycker du att Elsa skulle göra? 

1. Varför tycker Melvin att Hasse är en bra lärare? 

2. Varför tycker han att det är bra att eleverna inte måste fråga när de inte förstår? 

3. Vilket yrkesprogram tror du att Melvin går på? Varför tror du det? 

4. Vad kan han ha visat för prov för sin pappa? Varför tror du det? 
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1. Vem talar i dikten? Vilket kön tror du att berättarjaget har? 

2. Hur gamla är syskonen, tror du? 

3. Vad brukade de göra förut? 

4. Varför gör de inte det nu? 

5. Vad hände när det yngre syskonet var sjuk? 

6. Varför är storbrorsan ”dum i huvet som en sten”? 

1. Vem talar i dikten? Kön? 

2. Vem är det som ”gick vid min sida”? 

3. Vad får man veta om deras förhållande? 

4. Vad förändras med kyssen? 

5. Hur tror du att det går sedan? 
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1. Vem talar i den här dikten? 

2. Vad kan hända om man tappar den ena handsken eller vanten i ett par? 

3. Gruk är författarens eget ord för små, vardagliga visdomsord. Vad kan man lära sig av denna 
gruk? 

4. Läs den danska texten igen och se vad som är olikt och likt i danskan och svenskan. 
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1. Vilka faktauppgifter får du veta om Linus? 

Linus är 16 år, han går i ettan på Elprogrammet och vill bli världens bästa fotbollsspelare. Han 
började träna som sjuåring och nu tränar han 3–4 gånger i veckan. Han är back. Lagets nye 
tränare heter Henrik och han är talangscout för Hammarby. Idag har Linus gett assist till två 
mål och Henrik vill prata med honom. Linus blir erbjuden att följa med till Italien på 
träningsläger under påsklovet. Han bestämmer sig för att inte säga något om resan till någon 
av sina kompisar. 

2. Hur tänker du dig att Linus är som person? 

Linus verkar ambitiös och har ett högt ställt (fotbolls)mål. Han har valt sitt gymnasieprogram 
för att slippa plugga så mycket och få tid för fotbollen. Han tycker ändå inte att el-programmet 
är ett slappt program. Han kunde inte gissa vad Henrik skulle erbjuda honom och han blir 
glad, förvånad och lite orolig över erbjudandet. Han oroar sig också över vad resan kommer 
att kosta. Kanske finns det inte så mycket pengar därhemma? Linus verkar ha ett bra 
förhållande till sina föräldrar och tycks inte tänka att de inte skulle låta honom åka. Däremot 
verkar han osäker på vad kompisarna ska tycka och bestämmer sig för att inte berätta om 
resan – förrän efteråt. 

 

Hur tror du att det går för Linus i Italien? 

Antingen går det bra eller så går det dåligt förstås. Man kan fundera över hur kompisarna 
reagera på att Linus inte sagt något innan. Det finns både kompisar (i skolan/hemma?) och 
lagkamraterna. Reagerar de på samma sätt? Vad händer efter Italien, tro? 
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1. Varför befinner sig Adrian i en skog? Hur har han hamnat där? Vart ska han? 

2. Beskriv skogen och Adrians tankar om skogen. 

3. Vad tänker Adrian om sina kompisar? 

4. Vem är Jan? Varför tänker Adrian på honom? 

5. Vilka faror kan finnas i en skog en sen vintereftermiddag? 

6. Hur kommer det att gå för Adrian?  

 



 

•  

 

 1. Joller är ett annat ord för ett litet barns språk. Det betyder alltid någonting. Fel  

 2. Döva barn jollrar inte. Fel 

 3. Både småbarn och djur försöker få oss att förstå vad de vill. Rätt 

 4. Samma ljud kan betyda olika saker för ett litet barn. Rätt 

 5. Man kan gärna prata ”babyspråk” med ett litet barn. Rätt 

 6. Tvåordsmeningar kallas meningar som till exempel ”Nalle badar”. Rätt 

 7. Ett litet barn kan säga ”kapet” istället för ”paket”. Rätt 

 8. En treåring kan mellan 300 och 400 ord. Rätt 

 9. En fyraåring kan ungefär 500 ord. Fel 

10. En fyraåring kan också skilja på ental och flertal (nalle och nallar). Rätt 

11. Många barn lär sig reglerna för grammatiken men inte alltid undantagen. Rätt 

12. Modersmål är det språk som barnets mamma talar. Fel 

Hur många ord kan du bilda av bokstäverna i ordet SPRÅKUTVECKLING? 
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1. Olivia och Julias familjer ser olika ut. Vilka likheter och skillnader finns det? 

2. Varför tycker Olivia att hennes mamma gott kunde ha följt med? hade veckan blivit 
annorlunda om hon varit med, tror du? Hur i så fall? 

3. Beskriv vad som hände den sista natten? 

4. Tänk dig att det är ett år senare. Hur tror du att det har gått för Olivia och Julia? Hur ser de 
tillbaka på sin resa till Portugal, tror du? 

1. springa jogga lunka kuta  ducka 

2. moped eka BMX-cykel båge trehjuling 

3. toalettstol diskbänk kylskåp matbord kökslampa 

4. tjej guzz person farmor kvinna 

5. björn humla stare fjäril mygga 

6. argumentera debattera snacka diskutera informera 

7. godhjärtad snäll medlidsam bussig hygglig 

8. städerska student kock barnmorska snickare 

9. prickig rutig randig tvåfärgad fläckig 

10. konsekvens resultat facit orsak följdriktighet 
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Nedan finns också den så kallade Lathunden från SCB (2012) där intressanta 

fakta är kursiverade. De bör kunna ge bränsle till diskussionen.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012: 

Jämställdheten trampar vatten 
Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. Den 
presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
En viktig jämställdhetsfråga är möjligheten att kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete.  Ett mått 
som används är uttag av betald föräldrapenning. Männens uttag av föräldrapenning fortsätter sakta att 
öka, men fortfarande är det kvinnor som tar ut den största delen av föräldrapenningdagarna. Under 
2011 tog kvinnor ut 76 procent av dagarna och männen 24 procent. 
 
Tidsanvändningsundersökningen visar att kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket sett över 
veckans alla dagar. Män får i större utsträckning betalt för sitt arbete än kvinnor, som lägger mer tid på 
det obetalda hemarbetet. Kvinnor har under de senaste 20 åren minskat sitt obetalda arbete med drygt 
en timme per vardagsdygn. Under samma period har männen ökat sitt obetalda arbete med 8 minuter. 
 
En tredjedel av de sysselsatta kvinnorna och var tionde sysselsatt man arbetar deltid. Kvinnors 

arbetstid påverkas av antalet barn och av det yngsta barnets ålder, medan mäns arbetstid inte 
påverkas av detta. 

Den tudelade arbetsmarknaden 
Av samtliga anställda återfinns endast 13 procent av kvinnorna och 12 procent av männen i yrken med 
en jämn könsfördelning. Bland de 30 största yrkena finns enbart tre som har en jämn könsfördelning, 
det vill säga minst 40 procent av vardera könet. Dessa yrken är kockar och kokerskor, läkare och 
universitets- och högskolelärare. 

Stora löneskillnader i vissa yrkesgrupper 

I de tio största yrkesgrupperna finns 1,5 miljoner anställda. I nio av dessa har män högre månadslön 
än kvinnor. Undantaget är vård- och omsorgspersonal där kvinnor har en månadslön i medeltal på 23 
000 kr vilket är 200 kr mer än män. Högst lön i de tio yrkesgrupperna har män som är 
företagsekonomer, marknadsförare eller personaltjänstemän. Deras lön är i medeltal 45 400 kr i 
månaden. Kvinnor i samma yrkesgrupp har en lön som är nästan 9 000 kr lägre. Alla löner är 
omräknade till heltidslöner. 

Kvinnor har högre utbildning än män 
Kvinnor utbildar sig i högre grad än män, kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män, kvinnor arbetar 
deltid i högre grad än män och kvinnor har lägre lön än män. Den sammanräknade förvärvsinkomsten  
är i alla åldrar lägre för kvinnor än för män. 
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Oro för våld ändrar kvinnors färdvägar 
29 procent av kvinnor i åldern 16-24 år och 22 procent i åldern 25-44 år väljer ofta eller ganska ofta en 
annan väg eller färdsätt därför att de är oroliga för att utsättas för våld. Motsvarande andel för män i 
samma åldrar är 5 procent. 

Män har rösträtt  i styrelser, kvinnor är suppleanter 
I styrelsen till statligt hel- och delägda företag är 39 procent av ordförandena kvinnor och 61 procent 
män. I de fyra affärsverken finns inga kvinnor  på dessa positioner och i de börsnoterade bolagen är 
fyra procent av styrelseordförandena kvinnor. Sett till alla aktiebolag i Sverige är 12 procent av 
styrelseordförandena kvinnor och 88 procent män. 
 
Av alla kvinnor som sitter i en aktiebolagsstyrelse är 61 procent suppleanter. Motsvarande andel för 
män är 21 procent. 

Publikationen finns i sin helhet på SCB:s webbplats. 

 

1. Vilka yrken är mest kvinnodominerade? Hur många procent män finns det i de yrkena? 

2. Vilka yrken är mest mansdominerade? Hur många procent kvinnor finns det i de yrkena? 

3. Vilket är det vanligaste kvinnliga yrket i Sverige? Hur många kvinnor är det som har det yrket? 

4. Vilket är det vanligaste manliga yrket i Sverige? Hur många män är det som har det yrket? 

5. Diskutera möjliga orsaker till skillnaden mellan siffrorna. 

6. Vilken slags arbete arbetar män respektive kvinnor med? 

7. Vad menas med detaljhandeln och dagligvaruhandeln?  

8. Många av kvinnoyrkena finns i den offentliga sektorn. Vad menas med den offentliga sektorn? 

9. Inom vilken sektor arbetar de flesta männen? 

10. Diskutera eventuella skillnader lönemässigt på arbetsmarknaden. Vilka tjänar bäst, tror du? 
Vilka kan orsakerna till löneskillnaderna vara? 

1. Av undersköterskor och vårdbiträden är 93 % är kvinnor – 7 % män. 

2. Av byggjobbare och fordonsmekaniker är 98 % är män – 2 % kvinnor. 

3. Undersköterska/vårdbiträde, ca 157 000 kvinnor. 

4. Byggjobbare/fordonsmekaniker är tillsammans cirka 80 000 män. 

5. ? 

6. Kvinnor arbetar med vård (människor), män mera med teknik (maskiner) 

7. Detaljhandeln delas in i två grupper: dagligvaruhandeln och fackhandeln. Den första gruppen 
omfattar varor vi köper dagligen, framför allt livsmedel. Fackhandeln är specialaffären för 
vissa varor och tjänster som kläder, frisörer och olika affärskedjor (IKEA exv.). Var tror 
eleverna att man ser flest män/kvinnor? 

8. Offentlig sektor är inom kommuner/landsting och stat. De finansieras av skattepengar. 

9. Inom den privata sektorn är fler män än kvinnor verksamma. Ge exempel på olika 
arbetsplatser. 

10. Se Lathunden ovan – här finns exempel på faktiska skillnader. 

 Intervjua fyra personer – gärna i olika åldrar och av olika kön. Du får gärna ta personer du 
känner (familj och kompisar till exempel). 

 Första frågan är alltid: Vilket är ditt drömyrke? Ställ flera frågor för att få ihop cirka tre 
meningar till svaret.  

 Formulera svaren och fråga den du intervjuat om det är okej. 
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 Ta med de fyra intervjuerna till nästa gång. 
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fascinerande något som tjusar, gör intryck på 

excentrisk underlig, egen 

egenartad speciell, för sig själv 

semitisktalande någon som talar semitiska, t.ex. 
arabiska, etiopiska eller hebreiska 

överdängare någon som är skicklig, är en 
mästare på 

odödliggjorts gjorts odödlig, en (berättelse) som 
finns kvar 

tungomål språk 

greker, etrusker och romare folkgrupper från Grekland, mellersta 
Italien och från staden Rom 

1. Fenicierna och kaninerna 

2. Klippdassen hos Tove Jansson är känd för att bita näsan av folk om näsan är för lång samt att 
lämna klibbiga spår efter sig. 

3. Kaniner eller harar. 

4. Fenicierna var ett sjöfararfolk, som reste runt, bedrev handel och anlade städer. 

5. Språket fenisiska var det första språk som hade ett alfabet – som vi senare ärvde. 

6. Spanien fick sitt namn efter feniciernas namn på kaninerna, som de stötte på där. Djuret 
liknade deras saphan (jfr klippdassen), som de kände igen från sina hemländer. Romarna 
gjorde om I-saphan (= klippdassens kust/ö) till Hi-span-ia, som sedan blev Espagna eller 

Spanien. 
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 Vilka resor blir billigast? Avgångstider och kostnader? Hur många byten och vilken tid tar de? 

 Jämför den billigaste och den allra dyraste resan. Hur mycket skiljer det? 

 Varje resa har sex olika pris i SJ:s tabell. Vad betyder till exempel ”Kan ombokas” och ”Kan 
återbetalas”? När bör man välja vilken resa? Varför?  

 Jämför också 1:a och 2:a klass – vad innebär det?  

 Vad är det för skillnad på att åka regionaltåg och snabbtåg? 
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1. Vad gör du om du ”häver” ett köp? 

 

Du lämnar tillbaka varan och får 
pengarna tillbaka. 

2. Vad är risken med att handla med 
kreditkort på internet? 

Mitt kortnummer kan komma i orätta 
händer. 

3. Vad betyder ”öppet köp”? Att du kan lämna tillbaka varan och få 
pengarna tillbaka inom en viss tid. 

4. När bör du reklamera en vara? Så snart jag upptäckt ett fel. 

5. Vad heter lagen som innehåller 
bestämmelser om ångerveckor? 

Distans- och hemförsäljningslagen. 

 

6. Har allt man köper två års garanti? 

 

Nej, ofta erbjuder säljaren ett års garanti 
på nya varor men även längre 
garantitid kan förekomma. 

7. Om du ska handla på Internet, på 
vilket sätt kan du ta reda på om 
säljaren är seriös? 

 

Jag försöker ta reda på mer fakta om 
företaget, försöker till exempel få 
prata med någon där. 

8. Vad kallas det pris som står angivet i 
det gula fältet på butikshyllornas 
etiketter? 

Jämförpris. 

 

9. Vad innebär det att bli en förvalskund 
hos en teleoperatör? 

 

Att mina samtal automatiskt kopplas via 
den operatör som jag har registrerat 
mig hos. 

10. Om man fått en betalnings-
anmärkning, hur länge finns den kvar? 

Tre år. 
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1. Amortering är en avbetalning på skulden, som då blir lägre. Räntan är en avgift vi betalar till 
långivaren. 

2. ”utestående lånebelopp” är samma sak som den obetalda skulden, det vill säga den skuld 
som återstår till exempel efter en amortering och ränteinbetalning.  

3. 600 kronor 

4. Ja, ”X förbehåller sig rätten att, med en (1) månads varsel, ändra räntesats,…”. Diskutera 
gärna motiv till detta som anges i texten! 
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 Gudsfred (lat pax Dei och treuga Dei) gudsfrid, förbud att bruka vapen på vissa tider och platser 
och mot vissa befolkningsgrupper, enligt regler som antogs på koncilier och synoder på 900-, 

1000- och 1100-talen och infördes i Corpus juris canonici (min kursivering och fetstilsmarkering, UB). 

långbänk väggfast, lång soffa 

besynnerlig underlig 

viskor ett knippe kvistar att använda i bastun 

vidjor böjliga grenar 

få lida smälek 
(för) 

få skämmas för 

becksömsskor handsydda skor 

vördnad respekt 
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åtskiljs isär 

jullynne på (gott) humör för att det är jul 

saktmodigt enkelt 

höll det inte för 
nödigt 

tyckte inte att det var nödvändigt 

telning här: ungt träd 

(jul)polska dans 

vette mot var vänd mot 

som förgjort (som) helt omöjligt 

erfor ett sådant 
behag 

kände sig mycket belåten 

personalier uppgifter om en persons liv och verk 

en ansenlig ätt en betydelsefull släkt 

krås veckad krage 

brygd och bruk (öl)bryggning och tvätt 

en famn ved mått; för ved är en skogsfamn 2,83 m³ och en storfamn 3,77 m³ 

oländig mark besvärlig mark att gå i 

gitte inte orkade inte 

förtog ljudet hördes inte 

samariten från biblisk berättelse; en man från Samaritien i Palestina 

de yppersta de förnämsta 

barmhärtighet medlidande, empati 

hade tillgått hade gått till 

ovillkorligen nödvändigt 

fåmälta tysta; (de) pratar inte så mycket 

1. Vad betyder ordet gudsfred i berättelsen? 

2. Beskriv vad du får veta om släkten Ingmarsson. Vilka var de och hur såg de ut? 

3. Varför gick Ingmar Ingmarsson ut i skogen? Varför ville han inte att någon skulle se honom? 

4. Varför gick männen ut och skulle skjuta björnen? 

5. Varför fick inte storbonden en fin begravning? 
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 De är lika goda kålsupare  att vara lika, av samma sort 

eg. att äta kålsoppa – och det kan man 
kanske bara göra på ett sätt(?) 

 Att vara bakom flöte  att vara lite dum, att inte tänka så 
snabbt 

eg. att sitta bakom ett metspö och inte 
göra så mycket mer än att titta på flötet 

 Prata i nattmössan  att inte veta vad man pratar om 

eg. att prata i sömnen (då man har 
nattmössa på sig!) 

 Det är ingen ko på isen  att inte behöva känna sig stressad, det 
är gott om tid 

eg. är hela ordspråket ”Det är ingen ko 
på isen så länge rumpan är i land.” Det 
betyder att man inte behöver vara 
orolig för att kon ska drunkna/dö om 
man kan hålla fast henne i svansen. 

 Holm, P. (rev. Sven Ekbo), Bevingade ord. Bonniers, 2000. 

 Johansson, K. & Carlstedt, M. Kosta skjortan eller bli bar om rumpan. Ordalaget, 2009. 

 Luthman, H., Svenska Idiom, 4 500 vardagsuttryck. Folkuniversitetets förlag, 2006 

 Olsson, J., Ingen ko på isen – om svenska uttryck och talesätt. Studentlitteratur, 2001. 

 Teleman, S., Arg som ett bi. LL-förlaget, 2008. 
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