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Om boken, författaren och handledningen
Fest med förhinder är en varm skildring av
landsbygden under svenskt 60-tal, full av
tidsmarkörer för äldre läsare att känna igen
sig i, och för andra att upptäcka. Vi följer
ömsom Ingrid i sin frigörelse från hemmet,
ömsom Rolf i sin insikt om vad det innebär
att ta hand om ett hem.
Camilla Wallqvister är författare och lärare
på folkhögskola. I nästan hela sitt liv har hon
bott på landsbygden, där många av hennes
berättelser utspelar sig. Hon känner till
miljön och både landsbygdens glädjeämnen
och bekymmer. Hon bygger berättelser
kring detta och kryddar med humor, mycket
fantasi och några udda personligheter.
Till alla uppgifter finns först kort information till läraren. Därefter kommer instruktioner riktade direkt till eleverna. I dessa instruktioner finns ett tydligt du-tilltal.
Lektionen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM. Du hittar
fler lektioner via länken: mtm.se/skola/lektioner-och-handledningar.

Introduktion av romanen
I denna uppgift får eleverna närma sig boken genom att diskutera bokens titel,
Fest med förhinder. Vad innebär orden fest och förhinder som finns i titeln?
Låt eleverna två och två få diskutera orden. Låt dem därefter få fundera över vad
som skulle kunna göra att en fest får förhinder. De kan utgå från egna erfarenheter
eller ta hjälp av bokens baksidestext. När eleverna har diskuterat två och två kan
frågorna lyftas i helklass. Skriv gärna upp parens svar på tavlan.

Mitt i allt går mangeln sönder.
Vad ska Rolf och Ingrid göra?
Deras granne Skrot-Sven kan visserligen laga allt.
Men Rolf tål honom verkligen inte.
Varje dag svär Rolf över grannens skräpiga tomt.
Gång på gång har han bett Skrot-Sven att städa.
Men ingenting händer.

är en berättelse full av värme,
humor och nostalgi. Den utspelar sig på 60-talet,
på den svenska landsbygden. Camilla Wallqvister
har tidigare skrivit flera omtyckta lättlästa böcker,
bland annat På andra sidan vägen och
Byn som vägrade dö.
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Ska de verkligen behöva be grannen om hjälp?

Camilla Wallqvister

I slutet av maj fyller Ingrid trettio år.
Då ska hon och Rolf ha en stor fest i trädgården!
Ett riktigt kalas med manglade dukar och många gäster.
Det ska bli härligt! Men det blir svårt att hinna
förbereda festen eftersom Ingrid inte längre
är hemmafru. Kommer hon och Rolf
att hinna med allt som ska göras?

Elevinstruktion
Nu ska du arbeta med en klasskompis.
Ni ska diskutera orden fest och förhinder
som finns i bokens titel. Vad innebär fest för er?
Vad betyder ordet förhinder? Skriv ner era svar.
Diskutera därefter anledningar till
varför en fest kan få förhinder.
Skriv ner era svar.

Gemensam läsning
Läs boken tillsammans i klassen. Du kan läsa delar av boken högt eller så kan du dela in
eleverna i par eller i grupper och låt dem turas om att högläsa bokens kapitel för varandra.
Under läsningen kan eleverna skriva upp svåra ord som de sedan berättar om för resten
av klassen. Kom överens om datum då ni ska ha läst bokens olika kapitel. Arbeta gärna
parallellt med textfrågorna som finns till bokens alla kapitel.
Elevinstruktion
Du ska läsa boken Fest med förhinder
högt tillsammans med en eller flera klasskompisar.
Under läsningen tränar du att uttala ord högt.
Du ska även:
• skriva upp ord som du tycker är svåra
och ta reda på deras betydelse
• berätta för dina klasskompisar
om orden du skrivit upp och ge exempel på
hur orden kan användas i meningar
• besvara textfrågor till varje kapitel
och då träna din egen läsförståelse.

Textfrågor till boken
Frågorna till boken kan eleverna arbeta med under den gemensamma läsningen.
De kan också användas om en elev ska läsa boken på egen hand.
Elevinstruktion
Till bokens alla kapitel finns frågor.
Dessa besvarar du på egen hand.
Skriv gärna ner dina svar.

Den hemska grannen

1. När utspelar sig handlingen?
2. I kapitlet finns en del ovanliga ord.
3. Vet du vad följande ord betyder?
a. hammock
b. pilsner
c. presenning
d. mangel
e. vimpel
4. Vem är ”den hemska grannen”?
5. Hur skulle du beskriva Rolf ?
Drömmen om ett arbete

1. I kapitlet finns en del ovanliga ord.
Vet du vad följande ord betyder?
a. papiljott
b. avi
2. Ingrid blir lite arg på sin man Rolf. Varför det?
3. Varför är det viktigt för Ingrid att ha ett arbete?

Aldrig någon lugn och ro

1. Rolf har svårt att se skillnad på sina egna döttrar.
Varför tror du att det är så?
2. I kapitlet finns en del ovanliga ord.
Vet du vad följande ord betyder?
a. svagdricka
b. fumlig
c. tupplur
3. Rolf upplever att han aldrig får någon lugn och ro.
Håller du med honom?
En dag på poststationen

1. Vad får Ingrid göra på poststationen?
2. Vad är det för kalas som Ingrid behöver förbereda?
Planera för kalaset

1. Rolf säger att han kan göra pajer till kalaset.
Varför säger han det tror du?
2. I kapitlet finns en del ovanliga ord.
Vet du vad följande ord betyder?
a. sågbock
b. bråte
3. På sidan 56 står det ”Vad är det egentligen
med Skrot-Sven som gör Rolf så rasande”?
Vad tror du?
Värsta kunden

1. I kapitlet används ordet allmänheten.
Vad betyder det?
2. Varför kommer fru Lindblom så sent till posten?

Hemmafru – ett hårt arbete

1. Rolfs tankar om att vara hemmafru har förändrats.
På vilket sätt har de förändrats? Och varför?
2. Vilka två extra gäster vill Ingrid bjuda?
Vad tycker Rolf om Ingrids förslag?
Första lönen och grannens ring

1. Vad får Ingrids första lön henne att känna?
2. Skrot-Sven har tappat en ring.
Vem har han fått den av?
3. Ingrid vill gärna bjuda Skrot-Sven på sitt kalas.
Men hon gör det inte då Rolf inte vill
att Skrot-Sven ska komma.
Hur hade du gjort om du varit Ingrid?
Bjudit Skrot-Sven eller lyssnat på din partner?
Fest med förhinder

1. I kapitlet finns en del ovanliga ord.
Vet du vad följande ord betyder?
a. buffé
b. sinat (brunnen har sinat)
2. Rolf tycker att Ingrid alltid är positiv.
Är det bra att alltid vara positiv?
Vad tycker du?
Finns det någon räddning?

1. Varför går Ingrid till Skrot-Sven?
2. Vad hittar Skrot-Sven i sin lada?
3. Vad händer när vattnet kommer tillbaka?
4. Rolf berättar för Skrot-Sven att Ingrid hela tiden
velat bjuda honom till kalaset.
Att det är Rolf som sagt nej.
Varför tror du att han berättar detta?
5. Vem blir kalasets första gäst?

Diskussionsuppgift
Boken utspelar sig i en dåtid (1960-tal), något som nämns på sidan 5. Vad skiljer egentligen
1960-talet från idag? Låt eleverna, med stöd av texten, lyfta fram likheter och skillnader
mellan då och nu kopplat till exempelvis könsroller, arbete och arbetsuppgifter, transportmedel, mat och boende. Arbetet kan genomföras genom EPA – ensam, par, alla.
Först funderar eleverna på egen hand och sedan tillsammans i par eller smågrupper.
Sist kan diskussionen genomföras i helklass.
Elevinstruktion
Fest med förhinder utspelar sig på 1960-talet.
Vilka skillnader finns det mellan samhället då och nu?
Ta hjälp av boken för att hitta exempel.
Undersök exempelvis:
•
•
•
•
•

könsroller (manligt och kvinnligt)
arbete och arbetsuppgifter
transportmedel (hur man transporterar sig)
mat
boende

Diskutera sedan punkterna
med dina klasskompisar.
Först i par och sedan i helgrupp.

Skrivuppgift
Vilken mat bjuder man på när man har fest? Låt eleverna få skriva upp recept på mat
som de vill bjuda på. Kanske kan de också få laga och ta med sig någon av sina valda rätter.
Uppgiften kan hanteras på olika sätt. Någon kanske vill översätta ett släktrecept till
svenska från ett annat språk, någon kanske behöver få inspiration från kokböcker.
Om eleverna delar med sig av helt olika recept kan det vara intressant att samla dem
i en gemensam kokbok.
Elevinstruktion
Ingrid fyller år och bjuder in till fest.
Hon serverar bland annat kassler och ris.
Vad skulle du bjuda på om det var din fest?
Skriv upp recept på en eller flera rätter
som du skulle bjuda på.
Ha med rubrikerna Ingredienser och Gör så här.
Samla gärna era recept i en gemensam klasskokbok.
Kanske kan du och dina klasskompisar
laga en del av era recept och ta med till skolan.

Exempel på lättlästa kokböcker.

