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          En VÄRMANDE historia om dig och mormor 
 

   
Du och dina två kompisar ska vandra och hälsa på mormor som bor i ett gammalt 
hus utan ström. Huset ligger nära stranden vid en liten sjö och det är hur mysigt 
som helst att campa där. Så det ska ni såklart göra! Du och kompisarna har redan 
packat två tält, men vad ska ni mera tänka på? Tänk på att förklara så mycket 
och bra som möjligt….. 

                                       
1. Det är sommar och enligt väderleksrapporten ska det vara molnfritt och 25 

grader dagtid i flera dygn. Dina kompisar ler lyckligt och säger att de bara 
behöver packa t-shirts och shorts, men du säger åt dem att packa tjocktröja och 
långbyxor också. Varför gör du det?   
  

2. Nu går ni med er packning längs vandringsleden. Det är varmt och VÄLDIGT 
soligt. Du är glad att du tänkte på vilken färg dina kläder skulle ha för att vara 
mest svala. Vilken färg har du på kläderna?   

                                                           
3. Du har tagit med dig dricka i en termos. Dina kompisar retar dig och säger att du 

kommer få dricka varmt eftersom du har drickan i en termos. Du käftar emot 
och argumenterar för att ha drickan termos. Vad säger du? 

                             
4. Nu är ni framme hos mormor. Hon vill gärna bjuda på mat och du får uppdraget 

att tända eld i vedspisen. Elda är ju kul! När spisen är varm så säger mormor att 
ni ska akta er att gå för nära spisen. Varför säger hon det? 
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5. Din kompis ska ta av potatiskastrullen av spisen. Han tar den blöta trasan som 
grytlapp. Du skriker:- Nääääääh, hejda dig!! Ta den torra handduken istället. 
Varför säger du så?    

                                                  
6. Köttgrytan står o puttrar på spisen och sleven står i grytan hela tiden. När din 

kompis ska röra om så bränner hon sig på sleven. Såklart tänker du, mormor 
skulle ha haft en slev som var av trä istället. Varför tänker du så? 

                                                            
7. När ni ätit färdigt så ska ni hjälpas åt att diska. Du kokar vatten på spisen. 

Mormor påminner dig om att lock är smart att ha på kastrullen. Varför är det 
smart med lock?     

                                       
8. Nu är det dags att sätta upp tälten vid stranden. Två av dina kompisar säger att 

de inte orkar sätta upp tältet. De tänker sova under bar himmel. Inte att 
rekommendera säger du. Varför säger du det?  

                                                        
9. Din kompis som ska sova i samma tält som du är också trött. Han orkar inte 

pumpa upp sin luftmadrass utan tänker sova direkt på marken. Oj, han kommer få 
ont i ryggen, tänker du, och sen kommer han frysa också. Varför kommer han att 
frysa?     
  

10. Innan ni lägger er så sitter ni och fiskar vid strandkanten. Ni får bara mörtar! 
Nu kommer det dimma från sjön. Varför blir det dimma?  

                                     
11. Du sover skönt i din varma sovsäck när din kompis väcker dig och klagar på att 

det är iskallt. Ta på dig mera fluffiga kläder säger du. Varför säger du det?
  



AnnCharlotte Ohlsson, Alléskolan, Floda – www.lektion.se 

12. Nu vaknar ni av fågelsången. När du kliver ur tältet så lyser solen redan varmt. 
På de ställen där solen lyser är gräset torrt men det är blött där det är skugga. 
Varför är det så?     

                                   
13. Ni hoppar i och badar i den lilla sjön. Den är otroligt varm! Det är nog så för att 

den är så liten säger din polare. Men din andra kompis som alldeles nyss dök till 
botten sa att det var kallt därnere. Varför är det kallare där nere? 

  
14. Du spanar in dina polare nu när alla står i badkläder…… Du och dina kompisar är 

alla lika långa. Putte borde nog träna lite mer tänker du…han är ganska fet… Stina 
borde nog äta lite till för hon är jättemager… Vi gör en tävling!! Den som flyter 
längst tid utan att röra sig vinner! Vem vinner och varför? 
  

15. Nu går ni upp till mormor för att koka te och äta frukost. Dina kompisar vill busa 
med din mormor och slänger in en stängd flaska full med vatten i vedspisen. 
Dumskallar, tänker du, för du vet vad som kommer hända med flaskan. Vad 
kommer hända?     

                                      
16. Nu tycker mormor att det är dags att ni vandrar hem. För hon är lite trött på er 

och dessutom så är det är ett lågtryck på väg hitåt. Vilket väder kan man 
förvänta sig vid lågtryck?    
                                           

17. Innan ni går så skriver ni i mormors gästbok. Kom ihåg att skriva ert namn 
på alla papper ni skriver, skriker hon medan hon stoppar in en pinne i 
spisen……. 


