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Kapitel 1: Resande nallar  
 
 

Jag har läst sidorna 8-12 för: _________________________ 
 

 
Vad heter barnen i ABC-klubben?  

 

 

___________________   ___________________   __________________ 

 

 

Vad fick Asta av damen?  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
 

 

Träna på vokalerna. Måla. 
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Kapitel 2: Ödehuset  
 

Jag har läst sidorna 13-17 för: __________________________ 

 

Kom ihåg stor bokstav och punkt. 

Vad tog de ut från ödehuset?  

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Skriv synonymer till orden. Skriv så många du kan. 

 

pojke: kille____________________________ 

 

flicka:  _______________________________ 

 

prata: _______________________________ 

 

 

 

 

 

   

Rita ödehuset 

Synonymer =  

ord som betyder  

nästan samma sak. 
 

! 
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Kapitel 3: Ett överraskande besök 

Jag har läst sidorna 18-23 för: __________________________ 

 

Kom ihåg stor bokstav och punkt. 

Varför fick ny-nallen heta? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Leta efter saker som börjar på konsonanterna:  

 

p ______________________________ S ______________________________ 

b ______________________________ f __________________________ 

Rita något av orden. 
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Kapitel 4: Ett hemskt besked 

Jag har läst sidorna 24-29 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar. 

Vad ville mamma prata med Cesar om?  

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Vad låg i Maj-Björn?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

     Skriv dina finaste  

        frågetecken. 

       ???? 



 

   Diamantjakten På väg 

Fröken Selander – www.frokenselander.se  Bild från www.pixabay.com        5 

 

Kapitel 5: Astas dagbok  

Jag har läst sidorna 30-33 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar 

Vad gjorde Asta innan hon skulle sova? 

 

__________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

När fyller du år? ____________________________ 

Vilken årstid är det då? _____________________ 

Rita och måla. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 

  Diamantjakten På väg 

Fröken Selander – www.frokenselander.se                                           Bild från pixabay.com        6    

 

Kapitel 6: Maj-Björns första resebrev  

Jag har läst sidorna 34-39 för: __________________________ 

 

Skriv hela meningar. 

Vad hade Olle med sig? 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Fyll i orden som saknas och läs. 

Nu har _________  börjat _________  resa. 

En _________ människa hittade _________ vid 

grinden _________ tog _________ mig. 

 

 

Vilka frukter tycker du om? 

Skriv och rita.  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

  

jag 

min 

snäll 

mig 

och 

med 
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Kapitel 7: ”Nej, bredsida, sa jag!”  

Jag har läst sidorna 40-45 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar. 

Varför ville Asta lära sig spela fotboll? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Skriv sammansatta ord med ordet boll. 

Exempel: handboll, bollhav 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Rita något av orden. 
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Kapitel 8: Ett nytt jobb! 

Jag har läst sidorna 46-50 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar. 

Var satte sig Cesar när han blev ledsen?  
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hur kände sig Asta när hon borstade tänderna? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Skriv motsatsorden till orden: 

lång - kort________________ 

liten  - ___________________ 

hög  - ___________________ 

långsam - _______________ 

Rita en bild till något ord 
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Kapitel 9: Glitteränglar  

Jag har läst sidorna 51-55 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar. 

Var skulle Asta åka på morgonen?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om att äta till frukost? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Rita din frukost 
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Kapitel 10: Astas fantastiska idé 

Jag har läst sidorna 56-61 för: __________________________ 

 

 

Fyll i orden som saknas och läs.  

Jag visste ________ det ________ något skumt. 

Vi skickade iväg ________-________ i tisdags. 

Brevet  ________ i går, på onsdagen. Det tar 

minst ________ dag att skicka ________. 

 

Vem tror du har Maj-Björn? 
 

______________________________________________________ 

 
Hur tror du mormors diamantring ser ut?  

Rita och måla 

att 

var 

Maj-Björn 

kom 

en 

brev 
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Kapitel 11: Inga elever i lärarrummet 

Jag har läst sidorna 62-67 för: __________________________ 

 

Skriv hela meningar. 

Vad bultade Bea på?  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Vem ville Asta, Cesar och Bea prata med? 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
 

Fyll i orden som saknas och läs. Välj ett ord i rutan. 

 

Bea _____________________ på dörren. 

 

Det _____________________ kaffe där inne. 

 

Vi måste __________________ med Olle. 

 

Olle __________________ till Maja.  

 

Olle _________________ Bea mobilen. 

 

 

prata 

bultade 

gav 

ringde 

luktade 
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Kapitel 12: Bakom spegeln 

Jag har läst sidorna 68-74 för: __________________________ 

 

Skriv hela meningar. 

Vad hoppades Bea att mamma skulle glömma bort?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Vad var det för papper som Asta pillrade ut?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Skriv ditt namn och adress på 

kuvertet. Måla frimärket. 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Kapitel 13: Kändisklassen 

Jag har läst sidorna 75-79 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför kom tidningen till skolan? 
 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Träna så du blir säker på vokaler och konsonanter 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

Vad hoppades barnen att det skulle bli för affär i ödehuset? 

Asta hoppades att det skulle bli en  

_____________________________________________________ 

Bea hoppades att det skulle bli en 

____________________________________________________ 

Cesar hoppades att det skulle bli en 

____________________________________________________ 
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Kapitel 14: Dagboken 

Jag har läst sidorna 80-85 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Vad läste Sigge och Teddy i? 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad gjorde Asta mot Sigge?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Hur tror du att de kände sig?  

 

Asta kände sig _________________________________________. 

 

Sigge kände sig ________________________________________. 
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Kapitel 15: En nalles irrfärder 

Jag har läst sidorna 86-90 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar. 

Varför tycker Maj-Björn att Bea är en ”otacksam flicka”?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vad betyder ”klicka på en liten låda”, tror du?  
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

En eller två konsonanter.  

 

nalle resa flicka ropa 
    xx    x 

hylla    sitta tala arm 
 

sak flyga  mitt vända  

Stryk under första vokalen 

i ordet. 

Lång vokal: Om vokalen 

låter som i alfabetet, som 

i visa och dyka, gör ett x 

under vokalen. 

 

Kort vokal: Om vokalen 

inte låter som i alfabetet, 

som i vissa och under, gör 

två xx under vokalen. 
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Kapitel 16: Allt försvinner 

Jag har läst sidorna 91-95 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Vad letade mamma efter?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vilket namn fick Maj-Björn i tidningen?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad ville Cesar ha tidningen till? Kryssa vid rätt svar.  

 

     Läsa den                Riva sönder den 

 

     Göra en ny momma              Ge den till Astas mamma 
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Kapitel 17: Gavinis guld 

Jag har läst sidorna 96-101 för: __________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför ville inte Cesar gå på grusgången?  
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Hur vet man att Cesar är arg?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vad såg Cesar när de vecklade ut tidningsbollen? 

 

     En nalle                En annons 

 

     En hund                En ring 

Annons 

Nyöppnad 

smyckesaffär 

söker guldsmed 
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Kapitel 18: Klockan tickar 

Jag har läst sidorna 102-104 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Asta fick två samtal, vilka ringde till Asta?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vad skrev Asta i?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad hade hänt med brevet från den gamla damen? 

 

     Det satt på spegeln  Det låg i dagboken 

 

     Det hade försvunnit               Mamma hade tagit det 
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Kapitel 19: Feber till frukost 

Jag har läst sidorna 105-110 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför svimmade Asta?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad visade spegeln för Asta?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Tror du att spegeln är magisk? Varför? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Kapitel 20: Buenos Aires, nästa 

Jag har läst sidorna 111-116 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför kunde inte Asta gå till skolan?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Var var Maj-Björn?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Var ligger Buenos Aires? 

 

     Colombia   Argentina 

 

     Sverige                Finland 
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Kapitel 21: Galna ungar 

Jag har läst sidorna 117-121 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför var Bea ledsen?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vem pratade Astas pappa med i telefon, tror du?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Skriv färdigt meningarna (se sidan 120) 

- Förresten, är ________________________? 

- Nej, hon är sjuk. Hon blir nog _______________________. 

- Men vet du vad? __________________________. 
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Kapitel 22: Fördröjning 

Jag har läst sidorna 121-126 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Vad ska Bea och mamma köpa till Asta?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vilka vindruvor gillar Asta bäst, säger Bea?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vilken våning bor Asta på?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Kapitel 23: Var är nallen? 

Jag har läst sidorna 127-132 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför kom Bea och mamma hem till Asta?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad låg i Maj-Björns rygg? 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Var hittade Sigge Maj-Björn?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Kapitel 24: Önska mig lycka till 

Jag har läst sidorna 133-137 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Var skulle Cesars mamma gå på morgonen?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Var satte Bea Maj-Björn innan hon vinkade hej då?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad tog Cesar upp ur Astas väska?  
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

MOMMA 
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Kapitel 25: Slut för idag, tack för idag 

Jag har läst sidorna 138-142 för: _________________________ 

 

Skriv med hela meningar.  

Varför kunde inte Beas mamma ha ringen på festen?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vem var det som fick sätta upp den nya spegeln?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vem var det som hittade Maj-Björn på trottoaren? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 


