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ORDLISTA
porten (sida 3, rad 6), stor dörr
stämning (sida 4, rad 6), här: sinnesstämning/hur man känner sig
ramar in (sida 4, rad 12), här: passar hennes ansikte perfekt
tvekar (sida 8, rad 9), tänker efter och vet inte hur hon ska göra
van (sida 9, rad 8), här: har gjort något mycket och ofta
griper (sida 15, rad 9), tar ett hårt tag
berömmer (sida 18, rad 13), säger positiva saker
äventyr (sida 21, rad 10), något som är spännande
stirrar (sida 25, rad 2), tittar mycket
flämtar (sida 32, rad 4), andas snabbt och kort
verkar (sida 36, rad 9), här: ser ut att vara
stelt (sida 42, rad 3), hårt
smyger (sida 46, rad 8), går tyst
tveksamma (sida 44, rad 10), fulla av tvekan/osäker på om man gör rätt
äkta (sida 46, rad 2), här: på riktigt
värdefull (sida 48, rad 2), här: viktig/betyder mycket
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Arbeta med ordlistan
1. Vilken ordklass tillhör orden?
Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter synonymer till orden.
4. Använd orden i meningar som du 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.

SKRIV
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 Sorah.
• Beskriv hur du tycker att Sorah är i början av boken.
• Beskriv hur du tycker att Sorah är i slutet av boken.
• Jämför hur Sorah 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 vad
det är som är annorlunda för Sorah i slutet av boken jämfört med i början.
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.
Egna erfarenheter
Sorah försöker lära sig något som hon inte kan. Berätta om ett tillfälle då du lärt
dig något nytt. Vad var det du lärde dig? Hur kändes det? Var det lätt eller svårt?
Fick du hjälp av någon och i så fall vem?
Försök att jämföra din lärsituation med Sorahs. Är de lika eller olika?
Motivera hur du tänker.
Tolka
Vad tror du att författaren vill att vi ska lära oss av den här berättelsen?
Finns det några frågor som rör livet och vilka är det i så fall? Försök att skriva
en kort reflektion om något som du kom att tänka på när du läste den här boken.
Skriv en fortsättning
Välj en av dessa två:
1. Sorah vill lära sig att simma. Kommer hon att göra det, tror du?
Kommer hon att köpa sig en burkini? Skriv och berätta hur det går för Sorah.
2. När Sorah pratat med Albin blir hon ledsen. Vad händer på festen när Sorah ska sjunga?
Hur gör Sorah – går hon på festen och berättar vad hon tycker för Albin, eller stannar
hon hemma? Skriv och berätta hur Sorah gör.
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DISKUTERA
•

Beskriv hur ni tycker att Sorah är som person. Vad i texten får er att tycka detta?
Ge exempel ur texten.

•

Sorah vill lära sig simma, men hon är också lite rädd.
Varför tror ni att Sorah är rädd? Hur gör hon för att sluta vara rädd?
Kan ni lära er något av Sorah?

•

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 och försök komma fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Vad tror ni att ni kommer att komma ihåg av den här boken om två månader?

•

Vilka saker i boken tyckte ni var lite svåra att förstå? Jämför era svar.

•

Vem är Albin, tror ni? Varför säger han som han gör?
Vad tänker ni om det han säger?

•

Tänk efter. Vilka personer finns med i boken?
Vem av dem tycker ni bäst om och varför?
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