ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

GULL ÅKERBLOM

Laga ett hjärta

ORDLISTA
Kapitel 1
mardrömmar (sida 3, rad 8), hemska drömmar man har när man sover
i vanliga fall (sida 4, rad 2), oftast/ det brukar vara …
åtminstone (sida 5, rad 2), i alla fall
spaljé (sida 5, rad 8), något som växten kan växa utmed/på
berså (sida 5, rad 10), ett uterum
generad (sida 6, rad 6), något är pinsamt
liljor (sida 7, rad 7), en speciell blomma
existerar (sida 7, rad 5), finns
dalat (sida 8, rad 17), faller sakta
duger (sida 9, rad 6), är tillräcklig
vidöppen (sida 9, rad 15), mycket öppen
Kapitel 2
ensak (sida 12, rad 4), något som är privat
velar (sida 14, rad 16), kan inte bestämma sig
ljuvligt (sida 17, rad 15), fantastiskt
mista (sida 18, rad 2), förlora
misstroget (sida 22, rad 15), fullt av tvivel
Kapitel 3
snustorr (sida 25, rad 2), mycket torr
pjäserna (sida 28, rad 10), här: figurerna man spelar med
maskot (sida 29, rad 11), något som ger tur
prydlig (sida 30, rad 14), ordentlig / i ordning
löpande band (sida 31, rad 6), ett band som inte fick stanna
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Kapitel 4
upptäcker (sida 37, rad 7), här: ser
inbillat (sida 38, rad 13), här: trott
hindrat (sida 42, rad 2), stoppat
Kapitel 5
omtumlad (sida 43, rad 2), känner många känslor samtidigt
häpen (sida 43, rad 8), förvånad/överraskad
snopet (sida 47, rad 3), oväntat på ett negativt sätt
Kapitel 7
betett mig (sida 53, rad 8), uppfört mig
ynklig (sida 54, rad 13), liten och rädd
värdelöst (sida 55, rad 11), här: inte bra
fånigt (sida 55, rad 14), larvigt / dumt

Arbeta med ordlistan
•

Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
Ta hjälp av texten och läs orden i sitt sammanhang igen.

•

Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.

•

Leta efter synonymer till orden.

•

Använd orden i meningar som du har skrivit själv.

•

Försök att markera vilka ord som du tror är vanliga ord och vilka som du tror är mer
ovanliga.

•

Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?

•

Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1-5 med de orden
också.
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SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. Alla böcker har en huvudperson. I den här boken är det Anna.
a) Beskriv hur du tycker att Anna är i början av boken.
b) Beskriv hur du tycker att Anna är i slutet av boken.
c) Jämför hur Anna är i början av boken med hur hon är i slutet. Har hon ändrats på
något sätt och i så fall hur?
3. Skriv en kort sammanfattning av boken. Berätta om bokens konflikt och hur Anna
förändras.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet.
2. Berätta vad du tyckte om boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något
exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Gör en koppling
Har du läst något annat som påminner om den här boken? Eller har du kanske sett någon
film med ungefär samma innehåll. Berätta kort om den boken eller filmen och försök att
jämföra dem med varandra.
Byt perspektiv
Anna är huvudperson i boken men Petter är också viktig. Varför tror du att Petter håller
tyst om sitt hjärtproblem? Hur tror du att Petter kände sig när Anna kom till honom på
sjukhuset? Hur tror du att Petter kände sig när han kom hem till Anna på slutet av boken?
Skriv samma berättelse fast ur Petters perspektiv. Välj antingen kapitlet där Anna kommer
till sjukhuset eller kapitlet där Petter kommer hem till Anna. Berätta hur det var för Petter.
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DISKUTERA
•

Hur är Anna som person? Varför tror ni att hon tror att Petter inte vill vara tillsammans
med henne?

•

Vad tror ni att författaren vill att vi ska lära oss av boken? Vad får er att tänka så?

•

Vilka känslor tycker ni finns i boken? Ge exempel på hur författaren visar oss de olika
känslorna.

•

Under hur lång tid tror ni att boken utspelar sig och hur vet ni det?

•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Hur tror ni att Anna och Petters liv blir? Kommer de att leva tillsammans? Eller tar
kärleken slut? Försök förklara varför ni tror som ni tror.

•

Ge råd till Anna. Vad tycker ni att hon ska göra och varför?

•

Ge råd till Petter. Vad tycker ni att han ska göra och varför?
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