
     

 

 

Familjen Berg befinner sig i en kritisk situation. Fadern saknar inkomst då han deltar i en utdragen 

strejk och modern har en mycket känslig relation till sin arbetsgivare. Hemma väntar en hungrig 

barnaskara. Läs Maria Sandels novell Lycklig den som lyckan får och jobba med uppgifterna nedan. 

 

            

 

Novellen ”Lycklig den som lyckan får kan du läsa här: 

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=7537  

Eller höra uppläst här: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=28613  

 

1. Inledningsvis beskriver Maria Sandel hur familjen äter frukost. Hur märker man att familjen är 

fattig? 

2. Vad menar Maria Sandel med ”att det icke var så helt med hans mod och tillförsikt”? 

(sida.150-151.) 

3. När Fru Friman, som fru Berg skurar åt, kommer in i rummet märker man direkt att hon är en 

rik kvinna. Hur beskriver författaren detta? 

4. Hur mycket var enligt Fru Friman en årsinkomst för en kolbärare? 

5. Fru Berg och fru Friman har väldigt olika åsikter om de strejkande arbetarna och konflikten. 

Sammanfatta deras två skilda synsätt och hur de argumenterar för dem i varsin spalt. 
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 Modern i novellen sitter i inledningsscenen inte vid köksbordet tillsammans med de andra 

utan på en träsoffa bredvid. Varför? 

 I slutet hyllar mannen och kvinnan varandra. Vilka egenskaper tar de fram som viktiga 

grundstenar i sitt äktenskap? Är de egenskaperna lika viktiga idag? Varför? Varför inte? Hur 

skulle en djup kärleksförklaring mellan en man och en kvinna kunna se ut idag?  

 

 

Tvagning  ”dricka kaffe på bit”  Svångrem 

 

 

Hjässan  Strejk   Mullbänk 

 

 

”ta ut stegen”  ”hennes kinder blossade”  Otidig 

 

 

 ”Hvar”, ”ofvannnämnda”, ”ock” och ”limpskifva” stavar Maria Sandel. Hur stavade vi förr? 

Varför försvinner hv och fv?  

 Sök information om stavningsreformer i Sverige! När skedde den senaste? Vilka ord 

förändrades stavningen på då? Ge några exempel! 

 Varför behövs stavningsreformer? Finns det några nackdelar med att modernisera stavningen 

hela tiden? 

 Fundera över vilka ord där det talade språket skiljer sig mycket från det skrivna. Vilka ord 

tycker du skulle behöva moderniseras rent stavningsmässigt idag? 

 

Maria Sandel skildrar i sin novell de klasskillnader som fanns mellan rik och fattig i början av förra 

seklet. Hur ser klasskillnaderna ut i dagens Stockholm? Följ Maria Sandels novellstruktur så gott du 

kan. Din novell ska innehålla ett dramatiskt möte mellan två personer ur olika samhällsklasser i 2000-

talets Stockholm, där den som tillhör ”underklassen” håller ett stort tal där hon eller han argumenterar 

för sin sak. 

 

Diskutera gärna hur ni ser på dagens klasskillnader i smågrupper innan ni börjar skriva novellerna.  
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