ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

BRITT ENGDAL

Kärlek på avstånd

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Kärlek på avstånd av Britt Engdal. Materialet är tänkt som
ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Kärlek på avstånd handlar om Jessika. Hon är arbetslös sedan flera månader, men när hon
lyckas få ett jobb förändras allt. Det spelar ingen roll att hon har två timmars resväg, eller
att jobbet är stressigt. Jessika trivs, och är lycklig. Det enda problemet är relationen med
pojkvännen John. Hur ska det gå när de knappt hinner ses? Och varför pirrar det i magen när
hon ser Sam?
Språket är väldigt enkelt, och meningarna är korta.

OM FÖRFATTAREN
Britt Engdal är författare, bibliotekarie och lärare. Hon har skrivit runt 40 böcker för barn.
Britt märkte själv att det fanns ett stort behov av lättlästa böcker. Nu skriver hon för Vilja
förlag så alla människor ska få tillgång till böcker och uppleva läsandets äventyr.

DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Boken heter Kärlek på avstånd. Varför heter den så? Finns det någon annan titel som
skulle kunna passa? Diskutera och ge förslag. Motivera förslagen.
2. För att Jessika ska få jobbet ringer hennes nya chef upp det gamla jobbet för att
få referenser. Vad är en referens? Jessika undrar vad den gamla chefen ska säga.
Egentligen ska man alltid be arbetsgivare om referenser i förväg, alltså fråga om det är
okej att någon ringer och frågar hur man har varit på jobbet. Hur ska man vara på ett
jobb för att referenserna ska bli bra? Gör en lista på egenskaper.
3. John är otrogen, och Jessika är nästan otrogen. De förlåter varandra. Hade det varit
annorlunda om Jessika också hade varit otrogen? Hade John förlåtit henne? Diskutera.
4. Jessika blir anställd på prov. Vad innebär en provanställning? Vad är ett vikariat? En
tillsvidareanställning? En tidsbegränsad anställning?
5. Diskutera boken. Vilka olika teman har den? (arbetslöshet, otrohet, kärlek, hopp mm.)
Vilka läsare är boken ämnad för?
6. Sammanfatta boken med ett ord, och motivera varför ni valde det ordet.
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