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Bengtssons hemlighet 
– funderingsfrågor och diskussion och skrivuppgift 

Ämne: Svenska, SVA, SFI  
Årskurs: Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion, diskussion och skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har 
förstått det man läst. 
För många frågor kan störa läsningen, 
en del frågor passar bra ensamma 
som en mer fördjupande uppgift.
Använd dem efter eget huvud och lust.

Försvunna, sidorna 5-11
• Hur många får har Johanna?
• Vem är Janne?
• Varför tycker Janne att Johanna ska ha får?

Nätet, sidorna 12-20
• Hur har fåren kunnat rymma?
• Vad har hänt med vägen som leder till Hannes hus?

Hemligheten, sidorna 21-36
• Varför lever Bengtsson ensam?
• Vad är det som låter?
• Vad gör Bengtsson för att skrämma iväg fåren?

Skotten, sidorna 37-41
• Varför går inte Johanna och pratar med Bengtsson?

Skiftnyckeln, sidorna 42-48
• Vart är Bengtsson på väg?
• Varför vill han skrämma bilföraren?
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Solglasögon, sidorna 49-56
• Vems bil är det som står i diket?
• Tycker Hannes att Johanna ska polisanmäla Bengtsson?

Oduglingar, sidorna 57-64
• Vad är det för gul plastbricka som Bengtsson hittar?
• Varför stör sig Bengtsson på folk som flyttar ut på landet?

Lunchen, sidorna 65-74
• Vad är Bengtssons hämnd?

Simtur, sidorna 75-80
• Vad händer när Bengtsson simmar?

Skriket, sidorna 81-87
• Hur kan Johanna höra Bengtsson skrika?
• Vill hon hjälpa honom?

Förvånad, sidorna 88-90
• Vad gör Bengtsson förvirrad?

Älgfilé, sidorna 91-96
• Vad hänger på Johannas ytterdörr?
• Varför springer Johanna efter Bengtsson, tror du?

Diskussion
Prata om varför Bengtsson är så arg och varför han och grannarna inte kommer överens. 
Hur skulle konflikten kunna bli mindre eller lösas? Vad har ni för erfarenheter av att lösa 
konflikter? När har det gått bra och när har det gått mindre bra? Hur vet man att en konflikt 
är löst?

Skrivuppgift
Prata om hur ni tror att berättelsen fortsätter. Vad händer med Bengtsson och Johanna? Ni 
kan välja att berätta om dem, någon av dem, eller någon annan i berättelsen som ni tycker 
är intressant. Skriv en fortsättning.
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Johanna börjar springa ner för kullen.  
Hon följer fårens upptrampade stigar.  
Snirklar sig fram mellan stenar  
och vattenfyllda hål.  
Häver sig över den stängda grinden. 
 
Hon fortsätter förbi sitt lilla röda hus  
och sneddar över vägen.  
Rundar en grön traktor
som står vid vägkanten  
och rusar in på grannarnas gårdsplan.
     
– Brinner det? ropar en bullrande röst.
    
Johanna tvärstannar framför  
den kraftige mannen med blårutig skjorta.  
Han har en oljig hammare i handen.  
Under de buskiga ögonbrynen 
syns de vänliga, ljusblå ögonen.
 

– Vilken tur att ni var kvar hemma, 
flämtar Johanna. Det brinner inte. 
Men jag har verkligen fått problem.
 
Janne lyfter på kepsen 
och kliar sig i det rufsiga,  
gråsprängda håret.

 – Vad är det som har hänt då? 
undrar han. Har fåren dina rymt?
Sedan skrattar han till.  
Hans lite för runda mage studsar  
ovanför byxlinningen. 
    
Johanna nickar tyst. 
Hur kunde han gissa så rätt med en gång?
 
– Hinner ni hjälpa mig? undrar hon.  
Jag vet att ni måste till stan idag, men …
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– Det är klart att vi hjälper dig. 
Jag hämtar frugan, Eva.

Janne lägger hammaren 
på fotsteget till traktorn.  
Han drar upp en smutsig trasa ur byxfickan.  
Torkar fingrarna lite grann. 
Stoppar tillbaka trasan.  
Han börjar gå mot ladugården.  
Han skrattar lite för sig själv igen. 
 
Johanna drar ett tungt andetag 
och följer efter honom.

– Jag börjar ångra att jag skaffade får, 
säger hon. Jag kan ju inget om djur.
 
– Äsch då! Du är så ung än, 
du lär dig med tiden.  
Precis som jag och Eva gjort. 

– Ni är ju båda uppvuxna på en gård, 
det är skillnad, säger Johanna.

Janne stannar till framför dörren.  
Han ser plötsligt väldigt bestämd ut.

– Det är viktigt att du har djur 
som betar på din mark, säger han. 
Annars försvinner de vackra, 
öppna hagarna.  
Och sedan växer det bara upp mörk skog.
 
Han öppnar dörren 
och kliver in över tröskeln. 

– Och så får du ju några stackars kronor 
när du säljer köttet, lägger han till. 
Ditt deltidsjobb som busschaufför  
ger väl inte så mycket i lön, 
eller hur?
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nätet

Johanna, Janne och Eva
går snabbt på grusvägen. 
De traskar utmed Johannas hage,  
bort mot skogen. 
Det är inte svårt att se  
var fåren har trampat.  
Små bajshögar ligger här och där 
på den dammiga vägbanan. 
    
– Nämen titta, säger Eva.  
Här sitter ju nätet upp och ner!
 
Hon pekar på Johannas staket.  
 
Förvånad ställer Johanna ner
havrehinken på marken.  

– Vadå upp och ner? undrar hon.  
Det är ju bara ett stålnät. 
Med en massa likadana rutor! 
 
Sedan ser Johanna något 
hon borde ha upptäckt tidigare. 
Hon och hennes vänner 
satte upp fårnätet förra helgen.  
På ena långsidan av nätet är rutorna större 
än på den andra sidan. 
Det såg ingen av dem.  

Hur tusan kunde de missa det? 
 
– Jag fattar, säger Johanna 
och suckar tungt.  

Lammen har smitit ut 
genom de stora öppningarna nertill.  
Och sedan har fåren hoppat efter. 


