ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

CHRISTINA WAHLDÉN

Ny här

ORDLISTA
Kapitel 1
står om (sida 5, rad 1), journalister har skrivit om / det går att läsa om
hur han har det (sida 3, rad 9), hur det är att bo och vara där
otäcka (sida 5, rad 8), hemska / dåliga
Kapitel 2
förberedelseklass (sida 6, rad 9), klass man får gå i för att lära sig svenska
Kapitel 3
skurkarna (sida 12, rad 6), personer som gör dåliga saker
maskerade (sida 12, 11), visade inte sina ansikten
delta (sida 13, rad 9), vara med i
Kapitel 4
klarvaken (sida 17, rad 4), kan inte sova mer / mycket vaken
krasar (sida 19, rad 9), ett ljud som blir när något går sönder
Kapitel 5
sticker (sida 22, rad 2), springer iväg
bråkstakarna (sida 23, rad 4), personerna som bråkar
ordnat (sida 23, rad 9), fixat / förberett
Kapitel 6
livrädda (sida 28, rad 6), mycket rädda
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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 fler synonymer till orden.
4. Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1-5 med de orden
också.

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. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta om bokens konflikt. Berätta också kort om
de viktigaste sakerna i boken.

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
Berätta om en sak som du kom att tänka på när du läste den här boken. Det kan vara en film
med nästan samma innehåll. En annan bok som du har läst. En berättelse som du har hört.
Eller något som du själv har upplevt. Beskriv händelsen så bra du kan. Försök också förklara
vad som är likt.
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Förklara vad du tycker
Hamid är ny i Sverige. Han har kommit ensam utan sina föräldrar. När hans boende
attackeras blir han rädd. Vad tycker du att Hamid ska göra? Hur ska han försöka trivas i
Sverige? Hur ska han lyckas i framtiden? Ge honom dina bästa råd.
Skriv ett brev
Skriv ett kort brev till Hamid. Berätta att du har läst hans berättelse. Presentera dig själv och
beskriv hur din vardag ser ut. Avsluta med en bra avskedsfras.
DISKUTERA
•

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 Hamids liv kommer att bli? Försök beskriva hans framtid.

•

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

Berätta för varandra
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.

•

Beskriv kort för varandra vilka råd ni vill ge Hamid.

•

Berätta vad ni kom att tänka på när ni läste boken.
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