
Sida	  1	  av	  6	  
	  

Att	  arbeta	  med	  läststrategier	  

Välj	  en	  enkel	  text.	  Här	  nedan	  finns	  texten	  Restauranggästen	  samt	  frågor	  till	  den	  

Läs	  texten	  tillsammans	  i	  klassen.	  

Grupper	  med	  3-‐4	  personer	  diskuterar	  frågorna	  tillsammans	  och	  skriver	  ner	  några	  meningar	  kring	  
diskussionsfrågorna.	  

Diskutera	  i	  helgrupp	  vad	  grupperna	  kommit	  fram	  till.	  

Upprepa	  övningen	  med	  en	  ny,	  kort	  text	  varje	  vecka.	  	  Det	  skapar	  rutin,	  och	  vana	  att	  läsa	  texter	  från	  
ett	  ytligt	  och	  djupare	  perspektiv.	  	  

Läs	  Restauranggästen	  och	  svara	  på	  frågorna.	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Restauranggästen	  
Av	  Sara	  Sorin	  

	  

Karin	  Andersson,	  47	  år,	  står	  framför	  spegeln	  i	  sitt	  nyrenoverade	  badrum.	  Hon	  borstar	  mascara	  på	  
ögonfransarna	  och	  de	  blåa	  ögonen	  är	  klara	  och	  intelligenta.	  Hon	  har	  målat	  naglar	  röda	  och	  blåser	  på	  
dem	  så	  att	  de	  ska	  torka.	  Snart	  ska	  hon	  gå	  till	  jobbet,	  till	  sin	  egen	  restaurang,	  Karins	  Kök.	  	  Hon	  tittar	  sig	  
spegeln	  och	  ser	  en	  fräsch	  47-‐åring	  som	  påminner	  om	  Angelina	  Jolie.	  	  

Det	  är	  en	  snöig	  och	  kulen	  dag	  i	  slutet	  på	  januari,	  	  

-‐1grader.	  Karin	  går	  med	  raska	  steg.	  Restaurangen	  är	  hennes	  livsverk.	  Redan	  som	  barn	  drömde	  hon	  
om	  en	  restaurang	  och	  hon	  har	  valt	  bort	  både	  man	  och	  barn	  för	  att	  få	  det.	  Restaurangen	  är	  hennes	  
familj.	  Det	  ligger	  mycket	  snö	  på	  gatorna	  och	  snöplogarna	  har	  inte	  hunnit	  få	  bort	  all	  snö.	  Hon	  går	  
tungt.	  Människor	  har	  på	  sig	  varma	  mössor	  och	  tjocka	  jackor.	  Några	  har	  vantar.	  På	  mössorna	  finns	  
snöflingor	  och	  det	  luktar	  fuktiga	  kläder.	  

Klockan	  är	  omkring	  halv	  tio	  på	  förmiddagen.	  Karin	  låser	  upp	  dörren	  och	  tänder	  ljuset.	  Hon	  njuter	  av	  
den	  fina	  och	  hemtrevliga	  atmosfären.	  

Snart	  kommer	  också	  Åsa,	  som	  är	  servitris	  till	  restaurangen.	  Restaurangen	  serverar	  lunch	  och	  har	  
öppet	  mellan	  11.00	  och	  18.00.	  	  

De	  sista	  dagarna	  har	  en	  tiggare	  suttit	  utanför	  restaurangen.	  Han	  sitter	  där	  nu	  också.	  Under	  sig	  har	  
han	  ett	  gammalt	  täcke	  och	  i	  handen	  håller	  han	  en	  pappersmugg	  från	  McDonalds.	  Han	  har	  skrivit	  
något	  på	  en	  pappkartong:	  ”Hjälp	  mig…”.	  Han	  är	  kanske	  50	  år	  och	  ganska	  tjock,	  ”Hej,	  hej”,	  säger	  han	  
milt	  och	  med	  ett	  leende	  när	  någon	  går	  förbi.	  Han	  håller	  upp	  sin	  pappersmugg.	  	  Åsa	  brukar	  inte	  titta	  i	  
hans	  ögon.	  Hon	  vill	  inte	  ha	  kontakt.	  

	  

Både	  Karin	  och	  Åsa	  är	  irriterade.	  Varför	  sitter	  han	  där?	  Han	  hindrar	  andra	  gäster.	  De	  tycker	  att	  det	  är	  
obehagligt	  att	  gå	  förbi	  tiggaren.	  ”Han	  svälter	  inte”,	  tänker	  Åsa.	  ”Han	  är	  ju	  tjock.”	  
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Åsa	  byter	  om	  till	  arbetskläder	  i	  personalrummet.	  Nu	  är	  hon	  klar.	  Hon	  ska	  bara	  borsta	  håret	  och	  
sminka	  sig	  lite.	  Sedan	  börjar	  arbetet.	  

Några	  andra	  av	  personalen	  har	  redan	  börjat.	  	  Det	  är	  Kalle,	  han	  står	  i	  disken,	  och	  Anna	  som	  också	  är	  
servitris.	  	  

	  Karin	  är	  47	  år	  men	  ser	  yngre	  ut.	  Hon	  har	  alltid	  snygga	  kläder	  och	  är	  välsminkad.	  Hon	  har	  långa	  röda	  
naglar.	  Alla	  vet	  hur	  mycket	  hon	  har	  jobbat	  för	  att	  kunna	  öppna	  den	  här	  restaurangen.	  Dag	  och	  natt	  
har	  hon	  arbetat.	  Hon	  har	  tagit	  lån	  och	  nu	  äntligen	  börjar	  det	  gå	  bra.	  

Kocken	  heter	  Anders	  och	  äter	  för	  mycket	  av	  all	  mat.	  Nu	  förbereder	  han	  dagens	  rätter	  som	  är	  Spagetti	  
Bolognese,	  Vegetarisk	  sallad,	  Ärtsoppa	  och	  pannkakor.	  	  

Restaurangen	  är	  inte	  så	  stor,	  det	  finns	  plats	  för	  30	  matgäster.	  Många	  tycker	  om	  att	  äta	  här	  för	  det	  är	  
mysigt.	  Tapeterna	  är	  mörkrosa	  med	  silverfärgade	  blommor	  på.	  Det	  hänger	  en	  stor,	  gammaldags	  
klocka	  på	  väggen.	  Borden	  är	  små	  och	  bruna	  med	  röd-‐vit-‐rutiga	  små	  dukar.	  

De	  bästa	  borden	  står	  vid	  ett	  stort	  fönster.	  Det	  är	  en	  vacker	  utsikt	  över	  Stora	  torget.	  Där	  går	  
människor	  fram	  och	  tillbaka.	  Några	  är	  ute	  och	  shoppar,	  några	  är	  på	  väg	  till	  sitt	  jobb.	  Det	  är	  trevligt	  att	  
sitta	  vid	  fönsterborden.	  

Åsa	  dukar	  fram	  glas,	  servetter,	  bestick	  och	  en	  flaska	  vatten	  på	  varje	  bord.	  Hon	  tittar	  ut	  över	  torget	  
och	  tänker:	  ”Det	  blir	  kanske	  många	  gäster	  idag.	  Det	  är	  torsdag	  och	  lönen	  har	  precis	  kommit.	  Då	  
brukar	  det	  bli	  fullt	  på	  restaurangen.”	  

Klockan	  är	  12.00	  och	  många	  matgäster	  har	  kommit.	  Nu	  ser	  Åsa	  tiggaren	  genom	  fönstret.	  Hon	  hör	  
honom	  inte	  men	  förstår	  att	  han	  säger	  ”Hej,	  Hej”	  till	  alla	  som	  går	  förbi.	  ”Varför	  sitter	  han	  så	  nära	  
ingången?”	  undrar	  Åsa.	  	  

Det	  kommer	  många	  gäster.	  Det	  är	  alltid	  mest	  att	  göra	  mellan	  halv	  tolv	  och	  två.	  Nu	  öppnas	  dörren	  och	  
tiggaren	  kommer	  in.	  Han	  sätter	  sig	  vid	  ett	  av	  de	  bästa	  borden,	  med	  utsikt	  över	  hela	  torget.	  I	  en	  blå	  
Ikea-‐påse	  ligger	  täcket	  och	  andra	  saker.	  Åsa	  vet	  inte	  vad	  hon	  ska	  göra.	  Det	  luktar	  fuktigt,	  surt	  och	  
smutsigt	  om	  honom.	  Åsa	  pekar	  med	  handen	  mot	  dörren.	  	  ”Här	  kan	  du	  inte	  sitta”,	  säger	  hon	  fastän	  
hon	  förstår	  att	  han	  inte	  kan	  svenska.	  ”Gå	  ut	  nu”,	  säger	  hon.	  

Tiggaren	  pekar	  på	  munnen.	  Sedan	  pekar	  han	  på	  kaffet.	  ”Nej”,	  säger	  Åsa.	  Hon	  visar	  med	  händerna	  att	  
man	  måste	  äta.	  ”Restaurang,	  restaurang”,	  säger	  hon.	  

Då	  pekar	  han	  på	  en	  tallrik.	  Den	  står	  på	  bordet	  bredvid.	  Det	  är	  spagetti	  Bolognese	  på	  
fatet.	  Han	  gör	  gester.	  Han	  visar	  att	  han	  vill	  äta.	  Sedan	  stoppar	  han	  handen	  i	  sin	  ficka	  och	  tar	  upp	  en	  
massa	  småpengar;	  enkronor,	  femkronor	  och	  tior.	  	  

Åsa	  vet	  inte	  vad	  hon	  ska	  göra.	  Det	  luktar	  jätteilla.	  Många	  gäster	  har	  flyttat	  sig	  från	  tiggaren.	  De	  rynkar	  
på	  näsan	  och	  ser	  arga	  ut.	  	  	  

Åsa	  går	  till	  Karin,	  chefen.	  Hon	  frågar	  vad	  hon	  ska	  göra.	  Karin	  säger:	  ”Försök	  få	  ut	  honom.”	  

	  Åsa	  säger:	  ”	  Men	  han	  har	  ju	  pengar.”	  

”Ok,”säger	  Karin,	  ”Låt	  honom	  äta	  då	  men	  se	  till	  att	  han	  äter	  fort	  och	  går	  ut.	  Gör	  inget	  extra	  för	  
honom.”	  

Åsa	  går	  fram	  till	  tiggaren.	  Mynten	  ligger	  på	  bordet	  i	  en	  stor	  hög.	  	  Hon	  tar	  upp	  pengarna	  och	  räknar	  
dem.	  Det	  är	  äckligt.	  Hon	  tycker	  att	  de	  är	  smutsiga.	  Det	  känns	  som	  om	  hon	  själv	  blir	  smutsig.	  Hon	  har	  
en	  ful	  grimas	  i	  ansiktet.	  	  
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Utan	  att	  titta	  honom	  i	  ögonen	  går	  hon	  till	  kassaapparaten	  och	  slår	  in	  75:-‐.	  Snabbt	  slänger	  hon	  
pengarna	  i	  myntfacken.	  Sedan	  går	  hon	  till	  köket.	  ”En	  Bolognese	  till	  bord	  fyra.	  Vi	  har	  fått	  fint	  
främmande”.	  	  	  

Det	  sista	  säger	  hon	  föraktfullt.	  Anders,	  kocken,	  tittar	  frågande	  på	  Åsa.	  	  

”Ja,”	  säger	  Åsa.	  ”Tiggaren	  utanför	  dörren	  har	  kommit	  in	  och	  nu	  ska	  han	  äta.”	  

Anders	  rycker	  på	  axlarna	  och	  lägger	  en	  upp	  en	  normal	  portion.	  	  

”Nej”,	  säger	  Åsa.	  ”Han	  ska	  inte	  ha	  så	  där	  mycket.	  Då	  kommer	  han	  hit	  varje	  dag	  hädanefter.	  Ta	  bort	  
lite	  spagetti	  och	  köttfärssås.	  ”	  

Hon	  är	  elak	  nu.	  Det	  vet	  hon	  men	  hon	  vill	  inte	  ha	  tiggaren	  där.	  Det	  vill	  ingen	  utom	  kanske	  Anders.	  Han	  
bryr	  sig	  inte.	  Anders	  protesterar	  lite	  men	  sedan	  tar	  han	  bort	  lite	  mat.	  

Åsa	  går	  till	  tiggaren.	  Hon	  ställer	  ner	  tallriken	  på	  bordet	  med	  en	  smäll	  och	  skyndar	  sig	  därifrån.	  	  Karin,	  
Kalle	  och	  Anna	  står	  och	  smygtittar	  inifrån	  köket.	  Ingen	  av	  dem	  vill	  ha	  tiggaren	  där.	  

Nu	  börjar	  några	  andra	  gäster	  vifta	  med	  händerna.	  De	  vill	  tala	  med	  personalen.	  De	  klagar	  på	  lukten	  
från	  tiggaren	  och	  de	  vill	  att	  han	  ska	  gå	  ut.	  De	  pekar	  mot	  tiggaren	  och	  ser	  sura	  ut.	  Personalen	  säger	  att	  
de	  gör	  allt	  för	  att	  tiggaren	  ska	  försvinna.	  Men	  att	  han	  måste	  få	  äta	  färdigt	  först.	  De	  viskar	  lite	  för	  de	  
skäms	  också.	  Tiggaren	  betalar	  ju	  så	  tiggaren	  måste	  få	  äta.	  

Tiggaren	  äter	  långsamt,	  otroligt	  långsamt.	  Varje	  sekund	  känns	  som	  minuter	  för	  personalen.	  Karin	  går	  
irriterat	  fram	  och	  tillbaka.	  Hon	  går	  hårt	  på	  hälarna.	  Hon	  pratar	  trevligt	  med	  alla	  andra	  gäster	  och	  
frågar	  om	  de	  är	  nöjda.	  Hon	  frågar	  också	  om	  huset	  får	  bjuda	  på	  kaffe	  och	  glass	  till	  efterrätt.	  Som	  
kompensation.	  Några	  gäster	  säger	  ”ja”.	  Andra	  gäster	  skakar	  på	  huvudet	  och	  vill	  betala	  genast.	  

Nu	  har	  tiggaren	  suttit	  där	  i	  nästan	  en	  timme.	  Hela	  personalen	  är	  irriterad,	  alla	  utom	  Anders.	  ”Ska	  han	  
inte	  gå	  snart?”	  frågar	  de	  varandra.	  

Tiggaren	  äter	  och	  tittar	  ut	  genom	  fönstret.	  Långsamt	  suger	  han	  upp	  det	  sista	  spagettistrået.	  Sedan	  
dricker	  han	  vattnet	  och	  så	  vänder	  han	  sig	  om.	  Han	  tittar	  efter	  Åsa.	  Han	  håller	  upp	  ett	  finger	  och	  visar	  
att	  hon	  ska	  komma.	  Motvilligt	  går	  hon	  fram	  till	  honom.	  Hon	  är	  spänd	  i	  ansiktet	  och	  ser	  arg	  ut.	  Han	  
pekar	  på	  kaffet.	  	  

”Nej”,	  säger	  Åsa,	  ”inget	  kaffe”.	  	  

Då	  tar	  han	  upp	  mer	  mynt	  ut	  fickan.	  De	  rullar	  över	  bordet.	  Han	  pekar	  på	  pengarna	  och	  sedan	  på	  
kaffet.	  ”Tack,	  tack”,	  säger	  han.	  

Åsa	  småspringer	  ut	  till	  köket.	  Hon	  ser	  Karin	  och	  frågar	  hur	  hon	  ska	  göra.	  Karin	  är	  lika	  arg	  och	  upprörd	  
som	  Åsa.	  Hon	  vet	  inte	  heller	  vad	  hon	  ska	  göra.	  ”Äh,	  ge	  honom	  kaffe	  då”,	  säger	  hon	  till	  sist.	  

En	  halvtimme	  senare,	  sitter	  tiggaren	  fortfarande	  kvar.	  Hans	  fuktiga	  vantar	  ligger	  på	  en	  stolsdyna,	  
hans	  jacka	  hänger	  slarvigt	  över	  stolen	  och	  hans	  mössa	  ligger	  i	  hans	  knä.	  Under	  hans	  skor	  är	  en	  stor,	  
våt	  pöl	  av	  vatten	  från	  snön	  som	  har	  smält.	  

Han	  stinker	  mer	  nu.	  Åsa	  vill	  hålla	  för	  näsan.	  Hon	  går	  fram	  till	  hans	  bord	  för	  att	  ta	  hans	  kopp.	  	  

”Nej,	  nej”,	  visar	  tiggaren	  med	  händerna.	  Han	  har	  lite,	  lite	  kaffe	  kvar	  i	  koppen.	  	  

”Nu	  måste	  du	  gå”,	  säger	  Åsa	  på	  svenska.	  ”Vi	  har	  andra	  gäster.	  Gå	  ut	  nu.”	  Hon	  pekar	  mot	  dörren.	  
Tiggaren	  vill	  inte	  gå.	  	  
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Då	  kommer	  Karin.	  Hon	  är	  också	  arg.	  ”Gå	  ut	  nu!”	  säger	  hon	  högt.	  Hon	  pekar	  med	  sina	  röda	  naglar	  mot	  
dörren.	  Hon	  ser	  ursinnig	  ut.	  Hennes	  röst	  är	  gäll.	  

”Kom	  hit,	  Kalle”,	  ropar	  Karin.	  Kalle	  kommer	  dit.	  Han	  skäms	  lite	  men	  han	  måste	  göra	  som	  chefen	  
säger.	  Han	  pekar	  också	  mot	  dörren	  och	  han	  pekar	  på	  klockan	  på	  väggen.	  Han	  tar	  tag	  i	  tiggarens	  arm	  
så	  att	  tiggaren	  reser	  sig	  upp.	  	  

Tiggaren	  tar	  upp	  mer	  mynt	  ut	  fickan,	  håller	  dem	  i	  handen	  och	  tittar	  bedjande	  på	  dem.	  	  

”Nej,	  no,	  njet,	  slut	  nu!”,	  säger	  Karin.	  	  

Kalle	  håller	  tiggaren	  i	  armen	  och	  föser	  honom	  mot	  dörren.	  Åsa	  har	  tiggarens	  jacka	  över	  armen	  och	  
följer	  efter.	  Anna	  tar	  äcklad	  mössan	  och	  vantarna.	  Karin	  öppnar	  dörren	  och	  Anders	  föser	  ut	  honom	  
genom	  dörren.	  Tiggaren	  står	  på	  trappan.	  Han	  tar	  emot	  jackan	  och	  sätter	  den	  på	  sig.	  Sedan	  lägger	  
Anna	  mössan	  och	  vantarna	  i	  hans	  händer.	  

Utanför	  restaurangen	  står	  tiggaren	  en	  stund.	  Innanför	  fönstret	  står	  personalen	  och	  tittar	  på	  tiggaren.	  
Sedan	  tar	  tiggaren	  sina	  grejer	  och	  lommar	  iväg.	  

Inne	  på	  restaurangen	  pustar	  personalen	  ut.	  Det	  luktar	  fortfarande	  illa.	  Karin	  hämtar	  sin	  parfymflaska	  
och	  sprejar	  diskret.	  Det	  finns	  tre	  andra	  gäster	  där	  men	  de	  sitter	  långt	  bort.	  

Det	  har	  varit	  en	  riktigt	  jobbig	  dag.	  Karin	  är	  trött.	  Ja,	  alla	  är	  trötta.	  Snart	  stänger	  restaurangen	  och	  alla	  
kan	  gå	  hem.	  De	  hoppas	  att	  tiggaren	  inte	  ska	  komma	  tillbaka.	  

Nästa	  dag	  har	  tiggaren	  försvunnit.	  Alla	  är	  lättade.	  Skönt,	  då	  blir	  det	  nog	  inget	  sådant	  problem	  idag,	  
tänker	  de.	  Allt	  är	  som	  vanligt.	  Gäster	  kommer	  och	  går.	  

Klockan	  ett	  kommer	  en	  man	  in	  på	  restaurangen.	  Det	  är	  Olov	  Svensson,	  en	  känd	  journalist	  från	  tv.	  Han	  
sätter	  sig	  på	  samma	  plats	  som	  tiggaren	  satt	  på	  dagen	  innan.	  Han	  tittar	  på	  menyn	  men	  hittar	  
ingenting	  som	  han	  vill	  ha.	  Han	  frågar	  om	  han	  bara	  kan	  ta	  en	  kopp	  kaffe.	  	  

Det	  går	  bra,	  Det	  går	  så	  bra,	  säger	  Karin.	  För	  det	  är	  Karin,	  chefen,	  som	  tar	  hand	  om	  honom.	  Tänk,	  en	  
sådan	  känd	  person	  på	  hennes	  restaurang.	  	  

”Inga	  kostnader.	  Huset	  bjuder”,	  säger	  hon.	  Karin	  hoppas	  att	  han	  kan	  ge	  restaurangen	  bra	  publicitet.	  	  

Olov	  Svensson	  sitter	  länge.	  Klockan	  går.	  Snart	  har	  han	  suttit	  i	  mer	  än	  en	  timme	  med	  sin	  kaffekopp.	  
Det	  är	  bra,	  tänker	  Karin,	  mycket	  bra.	  Det	  betyder	  att	  han	  trivs.	  

Nästa	  dag	  är	  det	  lördag.	  Restaurangen	  är	  öppen	  idag	  också	  men	  snart	  får	  hon	  gå	  hem.	  Hon	  ordnar	  
med	  papper	  på	  sitt	  kontor	  som	  ligger	  bakom	  köket,	  nära	  personalens	  omklädningsrum.	  Då	  ringer	  
telefonen.	  Det	  är	  från	  Sveriges	  Television.	  De	  frågar	  om	  de	  talar	  med	  Karin	  Andersson,	  chefen	  på	  
restaurang	  Karins	  kök.	  	  

”Ja,	  ja	  det	  är	  jag”,	  säger	  Karin.	  Hur	  kan	  jag	  hjälpa	  er?	  Hon	  känner	  en	  viss	  glädje.	  Kanske	  är	  det	  
reportern,	  Olov	  Svensson,	  som	  har	  rekommenderat	  dem.	  	  

Den	  som	  ringer,	  heter	  Anita	  Hjelm	  och	  hon	  jobbar	  med	  teveprogrammet	  Uppdrag	  granskning.	  De	  gör	  
en	  undersökning	  om	  tiggare	  i	  Sverige.	  	  De	  undersöker	  hur	  svenskar	  bemöter	  tiggare.	  Det	  ska	  bli	  ett	  
tv-‐program	  om	  tiggarna	  i	  februari.	  

Karin	  blir	  blek.	  Hon	  tänker	  på	  tiggaren	  i	  torsdags.	  Hon	  hoppas	  att	  hon	  har	  fel,	  att	  han	  inte	  har	  med	  
det	  här	  att	  göra.	  
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”I	  torsdags	  kom	  en	  tiggare	  in	  till	  er	  restaurang.	  Kommer	  du	  ihåg	  det?”	  frågar	  reportern.	  	  Karin	  säger	  
ja.	  Hon	  svarar	  långsamt.	  Hon	  börjar	  bli	  rädd.	  	  

”Ni	  var	  mycket	  ovänliga	  mot	  honom”,	  fortsätter	  Anita	  Hjelm.	  ”Till	  slut	  motade	  ni	  ut	  honom.	  Vad	  har	  
du	  för	  kommentar?”	  

”Hör	  här”,	  säger	  Karin.	  ”Han	  fick	  äta.	  Han	  satt	  väldigt	  länge	  härinne.	  Och	  de	  andra	  gästerna	  klagade	  
men	  han	  fick	  äta.	  Och	  det	  här	  är	  ingen	  värmestuga.	  

Karin	  känner	  sig	  arg	  och	  orättvist	  behandlad.	  Tiggaren	  fick	  ju	  mat	  och	  han	  stannade	  i	  mer	  än	  en	  
timme.	  

”Måste	  man	  äta	  på	  er	  restaurang?	  Kan	  man	  inte	  bara	  dricka	  kaffe?”	  fortsätter	  Anita	  Hjelm.	  

”Nej”,	  säger	  Karin.	  ”Det	  här	  är	  en	  lunchrestaurang,	  inget	  café.”	  

”Hur	  kan	  ni	  då	  förklara	  att	  reportern	  Olov	  Svensson	  fick	  sitta	  på	  er	  restaurang	  i	  mer	  än	  en	  timme	  
dagen	  efter.	  Han	  drack	  bara	  kaffe	  och	  han	  behövde	  inte	  ens	  betala.	  Jag	  kan	  berätta	  att	  tiggaren	  var	  
en	  skådespelare	  som	  vi	  hade	  anställt.”	  

”Jag	  har	  inget	  mer	  att	  säga”,	  säger	  Karin.	  Hon	  är	  riktigt	  rädd	  nu.	  Hon	  känner	  sig	  matt	  och	  benen	  
darrar.	  	  

Det	  kommer	  att	  bli	  ett	  teveprogram,	  tänker	  hon.	  Hennes	  restaurang	  blir	  känd	  i	  hela	  Sverige	  men	  inte	  
för	  att	  hon	  har	  god	  mat,	  bra	  service,	  eller	  trevlig	  personal.	  Inte	  för	  att	  hon	  har	  arbetat	  så	  hårt	  och	  
varit	  så	  duktig,	  utan	  för	  att	  en	  tiggare	  som	  luktar	  illa,	  har	  blivit	  utmotad.	  Det	  är	  så	  orättvist,	  tänker	  
Karin.	  Så	  fruktansvärt	  orättvist.	  Karin	  vill	  bara	  gå	  hem	  och	  gömma	  sig	  under	  täcket.	  

Frågor	  

Innehåll:	  
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1. Beskriv	  Karin	  Andersson:	  vem	  är	  hon,	  var	  jobbar	  hon,	  hur	  ser	  hon	  ut?	  	  
2. Vilken	  årstid	  är	  det?	  Hur	  vet	  vi	  det?	  
3. Vilken	  miljö/plats?	  (I	  Sverige,	  i	  ett	  annat	  land,	  på	  landet,	  i	  stan,	  nutid,	  förr	  i	  tiden?)	  
4. Vilka	  personer	  jobbar	  hos	  Karin?	  Vad	  får	  vi	  veta	  om	  dem?	  
5. Beskriv	  tiggaren.	  
6. Hur	  ser	  restaurangen	  ut?	  
7. Vad	  tycker	  den	  andra	  gästerna	  om	  tiggaren?	  
8. Varför	  är	  restaurangen	  så	  viktig	  för	  Karin	  Andersson?	  
9. Varför	  är	  Åsa	  så	  otrevlig	  mot	  tiggaren?	  
10. Vem	  är	  Olov	  Svensson?	  
11. 	  Vem	  är	  Anita	  Hjelm?	  Varför	  ringer	  hon	  till	  Karin	  Andersson?	  

Språk:	  

1. Vilket	  tempus	  är	  texten	  skriven	  i?	  	  
2. Hitta	  några	  adjektiv	  i	  texten.	  
3. Hitta	  några	  vanliga	  verb	  i	  texten.	  
4. Ge	  exempel	  på	  lukter,	  smaker,	  synitryck,	  ljud,	  känslor,	  finns	  i	  texten?	  

	  

	  
Diskussionsfrågor:	  

• Hur	  gör	  du	  när	  du	  möter	  en	  tiggare?	  Ger	  du	  pengar	  eller	  mat?	  Varför/varför	  inte?	  
• Kan	  en	  sådan	  här	  sak	  hända	  i	  ditt	  hemland?	  
• Tycker	  du	  att	  Karin	  och	  Åsa	  gör	  rätt	  mot	  tiggaren?	  Varför/	  varför	  inte?	  Hur	  skulle	  du	  ha	  gjort?	  

	  


