ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

GULL ÅKERBLOM

Lucia i motvind

INFÖR LÄSNINGEN
Titta på omslaget, läs titeln och baksidestexten. Vad får du veta om boken? Varför heter den
Lucia i motvind? Tänk på att motvind kan betyda flera saker.

UNDER LÄSNINGEN
Läsförståelse
Kapitel 1
Vilket humör brukade Rut ha på morgonen?
Vilken dag var det? Skriv både datum och veckodag.
Vad skulle Rut göra?
Vad doftade det i lägenheten?
Vad gjorde Rut på morgonen?
Hur var vädret?
Vad hade Rut bakat?
Vad packade Rut ner i väskan?
Varför kunde hon inte cykla till jobbet?
Varför körde bussen förbi?
Hur såg mannen som sprang ut?
Vad hände med bussen?
Vad hände med mannens halsduk?
Varför gick Rut hem igen?
Varför hade mannen ingen jacka?
Vad heter mannen?
Varför tror du att Rut bjöd hem honom?

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

GULL ÅKERBLOM

Lucia i motvind

Kapitel 2
Varför var Kalles kläder våta?
Varför var Rut ledsen?
Varför frös Kalle?
Vad fick han låna av Rut? Varför?
Vad berättade Rut för Kalle om sitt jobb?
Varför tycker hon om att jobba med äldre?
Vad jobbar Kalle med?
Varför trodde Rut att han inte träffat så många äldre?
Hur ser Ruts lägenhet ut?
Kapitel 3
Varför kände sig Kalle dum?
Varför stannade han ändå hos Rut?
Vad sa de om ovädret på teve?
Varför blev han orolig?
Vad gjorde Rut?
Varför satte hon tre muggar på brickan?
Vad betyder det att ”strömmen har gått”?
Kapitel 4
Vad gjorde Kalle och Rut efter att de varit hos Oscar?
Vem är Pricken?
Varför åt de kall korv?
Vem lånade Rut jackan av?
Vad skrev Rut på lappen till Kalle?
Varför kände sig Kalle ensam när han gick från Rut?
Kapitel 5
Vad planerar Rut att göra på jobbet?
Vem skickade ett sms?
Vad stod det i sms:et?
Vad hittade Rut på vägen till bussen?
Varför tror du att Rut inte vill berätta om Kalle för någon?
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Kapitel 6
Varför är personalen på Ruts jobb så trötta?
Vad gjorde Rut när hon kom till jobbet?
Hur reagerade de andra?
Varför gjorde Kalle så mycket fel på jobbet?
Vad gjorde han efter jobbet?
Kapitel 7
Vad bar Kalle på?
Varför vill Oscar inte äta med Rut och Kalle?
Varför började Kalle tänka på sin mormor, tror du?
”Just nu har jag allt jag behöver, sa Rut”. Varför tror du att hon sa så?

EFTER LÄSNINGEN
Sant eller falskt?
Kommer du ihåg? Vad är sant och vad är falskt?
							Sant		
Rut bor i en lägenhet.

/

Rut jobbar med barn.
Rut har varit lucia många gånger.
Rut tycker om att sjunga.
Rut och Kalle träffas vid busshållplatsen.
Kalle bjuder Rut på fika.
Kalles kläder är våta.
Han byter om till en morgonrock.
Ruts lägenhet är liten.
Ruts granne heter Oscar.
Kalle är väldigt bra på Alfapet.
Kalle skickar ett sms till Rut.
Rut och Kalle träffas klockan fem.
Oscar tycker om köttbullar.
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ORDLISTA
nynna (s.4) att sjunga tyst utan ord
tveka (s.9) att inte veta om man ska göra något eller inte
huttra (s.12) att skaka för att man fryser
bricka (s.18) ett stort, platt fat att ställa saker på, så att det blir lättare att bära
plockepinn (s.24) ett spel där du ska plocka pinnar ur en hög, utan att de andra pinnarna rör sig
i smyg (s.37) utan att någon märker det
Vilka andra ord är svåra i boken? Skriv ner dem och försök förklara dem.

SYNONYMER
Synonymer är ord som betyder ungefär samma sak. Dra ett streck mellan synonymerna.
lukta		
särskild
äldre		
våt		
se		
kul		

speciell
rolig
blöt
dofta
gamla
titta

Använd fem av orden och skriv meningar med dem.
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GRAMMATIK
Lucia i motvind är skriven i preteritum (dåtid). Gör om nedanstående meningar från boken
till presens (nutid).
Exempel: Han satte sig ner på en stol. (preteritum) Han sätter sig ner på en stol. (presens)
Rut var alltid glad när hon vaknade på morgonen.
Hon drack upp kaffet och såg sig om.
Rut tog på sig en varm jacka och sprang ner.
Rut väntade på nästa buss och försökte hålla sig varm.
Hon kunde se att han frös.
Kalle tvekade lite.
Rut såg att hans strumpor var våta.
Han kände sig lite ensam när han gick nerför trappan.
Pricken skällde glatt.
Efter jobbet körde han hem.
Hon gav honom halsduken.
De gick in i Ruts lägenhet.
Verb är de ord som beskriver vad som händer i meningarna. Verben är understrukna i
exempelmeningarna. Stryk under verben i de andra meningarna.

DISKUTERA
•
•
•
•
•
•

Rut bjuder hem Kalle på fika trots att hon aldrig har träffat honom förut. Hade ni gjort
samma sak? Varför/varför inte?
Rut tycker om sitt jobb, men Kalle trodde inte att unga människor tyckte om att jobba
med äldre. Vad tycker ni? Skulle ni vilja jobba med äldre? Varför/varför inte?
Rut och Kalle lussar för Ruts granne Oscar. Brukar ni träffa era grannar? Är det viktigt
med bra grannar? Hur ska en god granne vara?
Rut och Kalle spelar Alfapet. Har ni spelat Alfapet? Vilka spel tycker ni om att spela?
Lucia i motvind handlar om två personer som träffas och som tycker om varandra. Vilka
andra böcker och filmer känner ni till som handlar om samma sak?
Nu har Rut och Kalle träffats två gånger hemma hos Rut. Vad tycker ni att de ska göra
nästa gång de ses? Hur ska en bra dejt vara?
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SKRIV
Sammanfattning
Gör en ny baksidestext om Lucia i motvind. Sammanfatta kort vad boken handlar om. Du
kan använda följande ord som stöd.
Boken handlar om ____________________________________.
De _________________________________________________.
Först _______________________________________________.
Sedan _______________________________________________.
Därefter _____________________________________________.
Slutligen _____________________________________________.

Artikel
Skriv en artikel om snöovädret eller en artikel om Ruts ovanliga luciafirande. Artikeln ska
kunna publiceras i en lokaltidning.
Din artikel ska besvara följande frågor:
• Vad har hänt?
• Var hände det?
• När hände det?
• Varför hände det?
• Vilka var inblandade?
• Vad händer nu?
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En perfekt dejt
Rut och Kalle träffas en tredje gång. Vad gör de? Skriv en text där du beskriver vad som
händer. Använd följande ord som stöd:
• Först ...
• Sedan ...
• Därefter ...
• Slutligen ...
Din drömlägenhet
Rut bor i en lägenhet med två rum och kök. Beskriv din drömlägenhet.
• Var ska den ligga?
• Hur många rum vill du ha?
• Vem ska du bo med?
• Vilka möbler ska finnas i rummen?
• Vilka färger ska det vara på väggarna?
• Vilka andra saker är viktiga för dig?

Luciafirandet i Sverige
Varför firar vi egentligen lucia i Sverige? Sök information på internet och/eller på biblioteket
och skriv en text om högtiden. I din text ska du besvara följande frågor:
• Vem var Lucia?
• När firas lucia?
• Varför firar vi lucia?
• Hur länge har vi firat lucia?
• Var firas lucia?
• Vad är typiskt för ett luciafirande?
Skriv och spela upp en dialog
Rut vågar äntligen berätta om Kalle för Lisen. Jobba i par. Skriv en dialog, ett samtal, mellan
Rut och Lisen. Spela upp dialogen för er lärare och/eller klassen. En är Rut och en är hennes
arbetskamrat Lisen.
Vad säger de?

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
7

