ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

ÅSA STORCK

Mitt rätta namn
ORDLISTA
Kapitel 1
passa (sida 4, rad 2), här: ta hand om
säkert (sida 4, rad 8), här: tror
klart (sida 5, rad 12), förstås!
Kapitel 5
härmade (sida 16, rad 9), pratade likadant / upprepade samma sak
hur bra som helst (sida 9, rad 11), jättebra!
Kapitel 6
tipsade (sida 18, rad 3), här: berättade om
alldeles (sida 20, rad 7), 100 %
Kapitel 7
skrämda (sida 21, rad 3), rädda
sjunker ner (sida 21, rad 9), här: sätter sig
Kapitel 8
klampar iväg (sida 23, rad 7), går med hårda steg
tvekar (sida 24, rad 12), är osäker / vet inte hur hon ska göra
märkligt (sida 24, 15), konstigt
belåten (sida 24, rad 15), nöjd
Kapitel 9
det märktes så tydligt (sida 25, rad 8), här: det var lätt att förstå
behålla (sida 26, rad 6), ha kvar
Kapitel 12
svält (sida 33, rad 4), här: det finns ingen mat och människor är hungriga
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Arbeta med ordlistan
1. 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.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter synonymer till orden.
4. Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
5. Försök att markera vilka ord som du tror är vanliga ord och vilka som du tror är mer
ovanliga.
6. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
7. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1-5 med de orden
också.

SKRIVA
Sammanfatta
1. Försök att kort beskriva Jamal. Vem är hon och vad gör hon?
2. Försök att kort beskriva Sirpa. Vem är hon och vad gör hon?
3. 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.
4. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta om bokens konflikt och mycket kort om
vilka Jamal och Sirpa är.
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.
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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.
Förklara vad du tycker
1. Är det viktigt att få behålla sitt namn? Varför kan det vara viktigt? Varför är det kanske
inte viktigt. Förklara vad du tycker och försök att motivera varför.
2. Varför tror du att Petter kallar Jamal för Jalle? Gör han rätt eller fel tycker du? Motivera
din åsikt.
3. Varför tror du att Sirpa är på Språkcaféet? Försök förklara vad du tror med hjälp av
exempel ur texten.
Vad händer sen?
Vad tror du händer i sen? Hur går det för Jamal i Sverige? Fortsätter Jamal och Sirpa att vara
vänner? Vågar Jamal säga till Petter att han inte vill bli kallad Jalle?
Skriv en fortsättning på berättelsen.

DISKUTERA
•

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 Jamals liv blir?

•

Fanns det något i boken som förvånade er? I så fall vad och varför?

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Har ni varit nya på någon plats någon gång? Hur var det? Vad gjorde ni för att träffa nya
människor?

•

Har någon av er erfarenheter av Språkcafé? Berätta om det i så fall. Var har ni varit och
hur var det?
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