
Läsförståelsefrågor till novellen “Du heter Björn”

1. Vilken årstid utspelar sig berättelsen?

2. Varför plockar inte Lin brännässlorna som hon hittar?

3. Vad får man veta om Mård? Berätta allt du uppfattade.

4. Vad händer när Lin kommer med Mårds barn till Mårds familj? Varför tror du att de reagerar
som de gör? Förstår du varför man kan reagera på det sättet?

5. Varför är det en björn i byn? Vad gör den där?

6. Vem tror du var barnets pappa? Motivera ditt svar.

7. Vem är det som tar hand om barnet?

Om du behöver finns en ordlista på nästa sida



Ordlista till novellen “Du heter Björn”
Det luktade sötfränt - något luktade samtidigt sött och lite stickande vasst

Mull - jord

Granarnas ruskor - granarnas grenar

Gärdsgårdsgrinden - en gammaldags grind

Österskyddet - ett magiskt skydd mot onda krafter som finns österut

Tändstål - sak som man använder för att tända en eld

Visthusbodar - förrådsbyggnader för mat

Valla kor - att ta med sig korna på bete/för att äta gräs

Vittror och skogsrå - mystiska varelser i gamla sagor som man trodde på förr i tiden

Härjade en feber - spred sig en feber

Moder Nerthus - en Moder jord-gudinna i fornnordisk tro

Kisade - tittade med halvstängda ögon

Glipa - en liten öppning

Lärling - elev

Jordemor - barnmorska, en kvinna som hjälper till när barn ska födas

Kittel - kastrull

Ludet - hårigt

Föll i dvala - föll i djup sömn

Gryningsljus - morgonljus

Svepte - lindade

Bära dödsbud - berätta för människor att någon i familjen dött

Omständligt - lite onödigt krångligt

Olika skepnader - olika utseenden

Blickade - tittade

Oknytt - ofta lite läskiga sagoväsen

Blottat - när något blivit synligt

Varsamt - försiktigt

Skimrade - lyste vackert

Vindöga - gammalt nordiskt namn för fönster


