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CARMEN OCH HEMLIGHETEN

Frågor om berättelsen:
1. Vad tycker du att Carmen ska göra?
2. Vad menas med en hemlighet? 
3. Varför tror du att Carmen inte vill berätta vem hon är kär i?
4. Vad är en bastu? Har du badat bastu någon gång? Hur var det?
5. Skulle du våga hoppa från den översta trampolinen?
6. Varför måste man kunna simma?

Prata vidare om: 
1. Ibland har man hemligheter som man inte vill berätta. Vad är det som gör att 

man ibland ändå berättar, fast man inte vill? Har du berättat något fast du inte 
ville? Hur kändes det?

2. Hur känns det att vara kär?
3. ”Är man kär så är man kär”, säger Vera för hon är kär i både en pojke och en 

flicka. Carmen är kär i Veras bror. Vem bestämmer vem man får vara kär i?

Vilka regler måste man följa i en simhall och varför?
Carmen, Sibel och Vera får inte springa i simhallen för då kan de halka, säger  
badvakten. 

Prata med en kompis och skriv ner fem viktiga saker som är viktiga i en simhall. 
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Motivera era svar.  
Det betyder att ni ska förklara varför de sakerna är viktiga. 
Exempel: Vi tycker det är viktigt att … för att ...

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
 
Jämför era svar med klasskamraternas svar.

Viktiga ord
Carmen är snabb som en fisk när hon simmar och i bastun är det varmt som i en öken. 

Träna på liknelser som handlar om djur. Liknelser jämför saker med varandra och 
ger också en bild av hur något ser ut. En liknelse innehåller ordet ”som”.  

Dra ett streck mellan beskrivningen och det djur som passar.

Stark som… …ett bi

Hungrig som en… …ett lejon

Listig som… …en hare

Modig som… …en åsna

Tyst som… …en oxe

Rädd som… …en varg

Hal som… …en mus

Flitig som… …en räv

Envis som… …en ål

Arg som… …en myra



Carmen, Vera och Sibel är i en simhall. Simhallen ligger i ett badhus. 
Hur ser det ut i badhuset, tror du? Rita en bild!


