ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

KIRSTEN AHLBURG

Ska vi till Paris?

ORDLISTA
pall (sida 10, rad 3) en liten stol utan ryggstöd och armstöd
baguette (sida 14, rad 12) franskt, vitt bröd

LÄSFÖRSTÅELSE
Vid dagens slut
sida 5
Vilken dag är det?
Vilket jobb har Helena?
Varför sopade Helena golvet?
sida 6–7
Hur åkte Helena hem?
Vilket väder var det?
Vilken årstid?
Vad tänkte Helena på?
Vad var det som var speciellt med dagen?
Varför gillade Helena när Jakob lagade mat?
Vad höll han på att utbilda sig till?
Vad drömde han om?
En liten lägenhet
sida 8–9
Vad gjorde Helena med cykeln?
Hur många trappor fick hon gå?
Hur länge hade Helena bott där?
Hur stor var lägenheten?
När flyttade Jakob in där?
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Vad kände Helena när hon kom in?
Vad sa Jakob att Helena skulle göra?
Vad gjorde Helena?
sida 10–11
Varifrån kom vinet?
Varför var Helena trött?
Vad tyckte hon om vinet?
Hur var matbordet dukat?
Vad hade Jakob skrivit på kortet?
Kärlek
sida 12–13
Var letade Helena efter skivan?
Vad gjorde hon sedan?
Vad sjöng Sinatra om?
Varför valde Helena den låten?
Vad sa Jakob om hennes sång?
Vad skulle de äta?
sida 14–15
Vad tyckte Helena om maten?
Varför åt de baguette?
Vad sa Jakob att han måste göra först?
Ett år i Frankrike
sida 16–17
Vad ville Helena inte göra?
Vilka skulle hon sakna?
När är Jakob färdig kock?
Vad sa Helena att de kunde göra?
Varför bad Helena om mer soppa?
Vad berättade Jakob om?
Vad brydde sig Helena om?
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Att diska
sida 19
Vad gjorde Helena när de hade ätit upp?
Vad tänkte hon på?
När flyttade Helena hemifrån?
sida 20
Hur ofta hälsade hon på dem nu?
Vad trodde hon att föräldrarna skulle bli?
Du är underbar
sida 21
Vad gjorde Jakob?
Vad gjorde Helena?
Varför glömde Helena allt om Paris?
Vad sa Jakob?
Vad gjorde han med Helena?
Helenas mamma och pappa
sida 23
Vem ringde Helena?
Vad föreslog mamman?
sida 24–25
Vem ska hämta dem?
Vad såg Helena genom fönstret?
Vad frågar Jakob?
Varför fick Helena ont i magen?
Hur länge vill Jakob vara borta?
Varför vill han vara där ett år?
Vad tänkte Helena när hon såg snön?
sida 26
Varför lät Jakob irriterad?
Varför vill Helena inte följa med?
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Bilresan
sida 27
Var väntade Helenas pappa?
Vem är Emma?
Vad har hon gjort?
Vems är bilen?
Var satte sig Helena och Jakob?
sida 28–29
Hur mådde Jakob?
Vad frågade Erik?
Vad berättade Jakob?
Varför sa Helena ingenting?
Vad tänkte hon när hon var arg?
Hemma hos mamma och pappa
sida 30–31
Vart körde Erik bilen?
Varför älskade Helena att vara där?
Hur såg det ut i trädgården?
Vad tänkte hon på?
Vad kunde Emma alltid se?
Vad hände i köket?
sida 32–33
Vad berättade Helena för sin mamma?
Varför blev Helena förvånad?
Vad ville Emma göra när hon var ung?
Vilket råd fick Helena av Emma?
Skulle Emma bli ledsen om Helena åkte?
Vad hade Helena inte tänkt på?
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Kaffe och kaka
sida 34–35
Vad såg Erik?
Vad var klart?
Var var Jakob?
Vad tror Erik att Jakob är?
Vad gjorde Emma?
Hur såg Jakob ut?
Vad tänkte Helena att hon borde göra?
Vad tänkte Helena att hon kanske kunde?
sida 36
Vad pratade de inte om?
Vad tänkte alla på?
Två biljetter
sida 37
Varför var Jakob ledsen?
Vad tänkte Helena på?
Vad kollade hon på internet?
Vad hittade hon?
sida 38–39
Vad väntade Helena på?
Vad låg i kuvertet?
Vilken låt spelade hon på Spotify?
Vad sa hon när Jakob kom hem?
Vad frågade Jakob om låten?
Varför svarade Helena glatt?
Varför blev Jakob glad?
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GRAMMATIK
Verb
är, var, varit
fryser, frös, frusit
står, stod, stått
sitter, satt, suttit
ligger, låg, legat
lägger, lade, lagt
bär, bar, burit
tar, tog, tagit
kliver, klev, klivit
Skriv om meningarna nedan till nutid
1. Vägen hem var ganska lång.
2. Hon frös och det var jobbigt att cykla.
3. Nu stod Helena utanför huset där de bodde.
4. Jakob satte sig mitt emot henne.
5. Jakob låg i soffan och lyssnade på musik.
6. Helena lade sig hos honom.
7. Han bar Helena till sängen.
8. Klockan halv två tog Helena tåget.
9. Tåget stannade, och de klev av.
10. Helena tog en bit av kakan.
Skriv en mening till varje verb med har-formen
Exempel:
Vägen hem har varit ganska lång.
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Skriv om meningarna nedan med ordet inte
Exempel:
Det är klart att du gör.
Det är klart att du inte gör.
1. Den ligger på bordet.
2. Varför spelar du den då?
3. Helena gillade när Jakob lagade mat.
4. Hon frös.
5. Hon lade upp fötterna på en pall.
6. Helena tog en klunk av vinet.
7. Hon gick fram till bordet.
8. Det var länge sedan hon hälsade på dem.
9. Han bar in Helena till sängen.

SKRIVUPPGIFTER
1. Helena bor i en liten lägenhet med två rum och kök, tre trappor upp (sida 8). Beskriv
hur och var du bor.
2. Läs om sida 22. Skriv om texten. Byt ut Jakob mot Helena, och tvärtom. Byt ut han mot
hon, och tvärtom. Byt ut henne till honom. Läs din text. Blir den annorlunda än i boken? Varför?
3. Eriks dröm är att bli utbildad kock och öppna en egen restaurang. Vilka drömmar har
du? Vill du bli författare? Eller öppna en egen restaurang? Skriv och berätta om dina
drömmar, och vad du skulle kunna göra för att nå dem.
4. Helena följer med Jakob till Paris. Vad händer där? Öppnar hon en egen frisörsalong?
Lär hon sig franska? Och vad händer när året har gått, och de åker hem igen? Skriv
klart berättelsen.
5. En vän undrar vad boken Ska vi till Paris? handlar om. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta vad du tyckte var extra bra.
6. Jakob vill skriva ett brev till en kompis och berätta vad som hänt. Han vill berätta om
sin dröm, om oron han kände när Helena inte ville följa med och om glädjen när hon
ändrade sig. Skriv brevet åt honom. Tänk på hur man inleder och avslutar ett brev.
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