ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

UNNI BRANDEBY

Ingen vanlig jul

OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Ingen vanlig jul av Unni Brandeby. Materialet är tänkt som
ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren samt
ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor, skrivövningar
och en faktatext om julfirandet i Sverige.

OM BOKEN

Det är december och dags för julstök. I år får Lasse sköta det mesta tillsammans med
barnen, för hans fru Anna väntar familjens tredje barn och mår inte bra. De bakar, pyntar,
ser på Julkalendern, lussar, städar och handlar julmat. På julafton åker de till mormor och
morfar på landet. Men precis när jultomten kliver in genom dörren är det dags för Anna att
åka till BB…

OM FÖRFATTAREN

Unni Brandeby skriver oväntade och humoristiska berättelser om vardagliga händelser.
På Vilja har hon tidigare utkommit med boken Farliga djur. I Ingen vanlig jul skildrar Unni
Brandeby ett typiskt svenskt julfirande, med allt vad det kan innebära av stress och
traditionella måsten.

MUNTLIGA UPPGIFTER
BERÄTTA
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är det viktigaste i boken och varför?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t ex en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.

•

I berättelsen väntar familjen på julen och på bebisen. Vad väntar du på just nu?
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DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

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

•

Vad tror ni händer sen? Går det bra för familjen? Hur firar familjen jul nästa år?
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