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Arbeta med ord
Beskrivande ord
1) Gör en lista med de ord från ordlistan (se slutet av det här materialet) som du
använder för att beskriva någonting.
2) Använd orden för att beskriva
a) Sandra.
b) Joe.
c) Miljöerna i berättelsen.
d) Gör en lista med egna beskrivande ord.
e) Bygg ut dina beskrivningar av Sandra, Joe och miljöerna med hjälp av
ord som du själv har kommit på.

Verb
Berätta vad som händer i boken.
1) Skriv upp alla verb som du hittar i ordlistan.
2) Försök att berätta vad som händer i boken med hjälp av verben.
Ändra tempus
1) Boken är skriven i dåtid.
2) Välj ett kapitel i boken och ändra det till presens.
3) Fundera över vad som händer med texten. Blir det lättare eller svårare att läsa?
Upplever du texten på något annat sätt när den står i presens? Hur i så fall?

Sätt orden i ett sammanhang
1) Välj femton ord från ordlistan.
2) Skriv en mening med varje ord.
Motsatsord
1) Försök att hitta motsatsord till de femton ord som du valt från ordlistan.
2) Skriv en mening med varje motsatsord.
Värdeord
Titta på orden i ordlistan. Bestäm vilka ord som är positiva och vilka som är negativa.
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Skriv en recension
Sammanfattning
1) Läs kapitel 1-4 igen.
Stryk under eller skriv av viktiga meningar och ord.
Använd de meningar och ord som du strukit under i en sammanfattning av
kapitel 1-4.
2) Gör samma sak med kapitel 5-8.
3) Gör sedan samma sak med kapitel 8-11.
4) När du har tre sammanfattningar läser du igenom dem noga och ser hur de
passar ihop på bästa sätt. Fundera över om du behöver lägga till något eller ta
bort något. Fundera över om du har skrivit rätt.
5) Skriv sedan ihop sammanfattningarna till en lite längre sammanfattning.
6) Tänk noga igenom hur du börjar texten. Är det en bra inledning? En inledning
som gör att läsaren vill läsa vidare?
7) Tänk också noga igenom hur du avslutar.
8) Läs hela sammanfattningen igen. Berättar du för mycket? Kommer
informationen på rätt plats?

Berätta vad du tycker
1) Fundera över vad texten får dig att känna. Skriv ner känslorna och förklara
vad som får dig att känna så.
2) Fundera också över om du tycker att något var konstigt? Skriv ner det och
förklara varför det var konstigt.
3) Tillsist, fundera över om något var extra bra. Skriv ner det och förklara varför
det var extra bra.
Sätt ihop
1) Välj den av punkterna i ”berätta vad du tycker” som du tyckte blev allra bäst.
Sätt ihop den med sammanfattningen genom att skriva den först eller sist.
2) Fundera igen på om informationen är tillräcklig, om den är på rätt plats och
om du kanske till och med säger för mycket. Ta bort eller lägg till.
3) Sätt en bra rubrik på texten.
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Checklista
Sandra vet att Joe kommer att hitta henne. Hon tänker ut en plan för vad hon ska göra
när han kommer. Det är mycket som ska fungera. Hon skriver en checklista för att
komma ihåg allt.
Gå tillbaka till texten.
Läs noga vad som händer efter det att Sandra får höra att Joe känner till stugan.
Skriv en checklista som Sandra följer kvällen när Joe kommer.

Skriv ett brev
Sandra har blivit gammal. Hon minns tillbaka vad som hände den där kvällen när Joe
hittade dem igen. Hon skriver ett brev för att berätta vad hon gjort. Skriv brevet.
• Berätta att du är Sandra.
• Berätta din historia tillsammans med Joe.
• Berätta vad som hände den där kvällen.
• Berätta hur du tänker och känner kring att du är gammal.

Skriv en fortsättning
När vi lämnar historien har Sandra tagit på sig torra kläder och är på väg bort från
vattnet. Joe har ramlat i. Hans jacka är tung. Vattnet är kallt …
Vad händer sedan?
Skriv och berätta. Dör Joe? Vem hittar honom? Vad gör Sandra och Jane? Vad händer
med Joes pengar om han dör …

Skriv en artikel
Skriv en artikel i lokaltidningen. Rubriken är: Skoterolycka i sjön
Berätta sakligt vad det är som har hänt, när det hände och vilka som var inblandade.
Berätta hur du tror att polisen tänker kring det som har inträffat.
Kom ihåg att inte ta med några egna åsikter.
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Diskutera
Diskutera i grupper.
Sammanfatta det viktigaste av det som ni pratar om.
•

Sandra var änka. Hon träffade Joe och blev snabbt kär. De gifte sig efter några
månader. Vad tänker ni om att gifta sig efter några månader? Hur länge tycker
ni att man ska vänta med att gifta sig? Motivera era åsikter.

•

Joe ljög för Sandra. Han gjorde henne rädd. Vilka råd skulle ni vilja ge
Sandra?

•

Berättelsen utspelar sig inte i Sverige. På vilka sätt tycker ni att detta märks?
Ge exempel. Försök gärna läsa lite mellan raderna.

•

Hur skulle ni beskriva Sandra? Vad vet ni om hennes yttre egenskaper? Vad
vet ni om hennes inre egenskaper?

•

Vad tror ni händer efter det att boken slutar? Hur går det för Sandra och Jane?
Var bor de? Vad gör de? Hur mår de?
Berätta för varandra vad ni tror.
Tror ni lika eller olika?

•

Tror ni att Sandra kommer att våga älska någon annan man?
Varför? Varför inte?

Ordlista
Kapitel 1
En val (sida 5, rad 1) mycket stort djur som lever i vattnet
Utsikten (sida 5, rad 6) miljön man ser, vyn
Lidande (sida 5, rad 12) smärta, göra ont
Dödsbädd (sida 6, rad 1) säng där någon dör
Värkte (sida 6, rad 5) gjorde ont, smärtade
Samlades (sida 6, rad 6) kom tillsammans
Skar loss (sida 6, rad 8) delade, tog bort
Kikade (sida 7, rad 7) tittade
Stukat (sida 7, rad 5) skadat, ömt och svullet
Utslag (sida 8, rad 6) röda prickar eller märken på huden
Våtservetter (sida 8, rad 9) blöta (våta) servetter
Baddade (sida 9, rad 13) tvättade försiktigt, tryckte mot
Hett (sida 10, rad 1) mycket varmt
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Uppriktigt (sida 10, rad 15) ärligt
Slösa bort (sida 11, rad 5) förstöra, göra slut på
Sörja (sida 11, rad 5) vara mycket ledsen

Kapitel 2
Stammat (sida 14, rad 1) haft svårt att prata
Slätrakad (sida 14, rad 6) har rakat sig
Framfusig (sida 16, rad 3) tar det inte lugnt, är för social
Artig (sida 18, rad 4) Är trevlig
Bistert (sida 23, rad 6) strängt och svårt
Vällde (sida 24, rad 4) något kom mycket snabbt
Smuttade (sida 25, rad 14) drack lite försiktigt
I ett sträck (sida 28, rad 9) utan att stanna
Stormade (sida 28, rad 15) här: gick snabbt

Kapitel 3
Släktklenod (sida 33, rad 17) En sak som tillhör släkten
Segergest (sida 34, rad 8) en rörelse som visar att man är nummer ett
Utmaningar (sida 40, rad 12) man måste anstränga sig och försöka mycket
Ägnade (sida 44, rad 12) här: var

Kapitel 4
Ställbara (sida 47, rad 4) man kan ändra hur de står
Kvittar (sida 48, rad 11) det är inte viktigt
Klängig (sida 48, rad 12) håller fast, klättrar
Påta (sida 53, rad 9) ta hand om trädgården, odla, rensa ogräs
Anlita (sida 54, rad 10) betala någon för att göra något
Förflutna (sida 57, rad 6) tiden som har varit
Vrålade (sida 58, rad 3) skrek mycket högt
Förändrats (sida 60, rad 3) är inte samma, har blivit annorlunda
Förorenade (sida 60, rad 17) smutsade ner

Kapitel 5
Snokat (sida 64, rad 1) tittat på hemligheter
Kritiserade (sida 65, rad 15) sa att något var dåligt
Spänt (sida 68, rad 5) här: inte bra
Spionerade (sida 70, rad 14) tittade och letade i hemlighet

Kapitel 6
Självmant (sida 78, rad 7) själv, på eget initiativ
Fjäskat (sida 81, rad 10) pratat mycket snällt och sagt många fina saker
Kompromissa (sida 85, rad 13) mötas på halva vägen
Gnagde (sida 87, rad 14) här: kunde inte sluta tänka på det
Säkra (sida 89, rad 6) trygga

Kapitel 7
Dånet (sida 93, rad 9) högt ljud
Knagglig (sida 98, rad 7) ojämn/guppig/hålig
Ruffig (sida 100, rad 6) dålig
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Tapper (sida 101, rad 10) modig och stark
Omgående (sida 102, rad 9) genast, direkt

Kapitel 8
Skrotig (sida 106, rad 13) gammal och rostig
Brutal (sida 110, rad 4) hård

Kapitel 9
Stormkök (sida 117, rad 9) ett kök man lagar mat på utomhus
Erkänna (sida 118, rad 10) säga sanningen

Kapitel 10
Överlägsen (sida 126, rad 11) känna sig bättre än alla andra
Föreställa mig (sida 129, rad 6) här: tänka mig

Kapitel 11
Ylade (sida 134, rad 6) skrek som ett djur upp mot himmelen
Strömmar (sida 136, rad 14) här: vatten som rör sig åt ett håll och tar med sig allt
Tvärbromsade (sida 138, rad 13) bromsade mycket snabbt och hårt
Klandra (sida 141, rad 4) skylla på, anklaga
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