ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

JESSICA SCHIEFAUER

När hundarna kommer

ORDLISTA

pilla in (sida 9, rad 1) peta in / sätta in
käften (sida 10, rad 10) var tyst!
slår igen (sida 13, rad 1) här: stänger hårt
flabba (sida 14, rad 14) skratta
backen (sida 21, rad 1) förvaring för dricka
en plätt (sida 22, rad 3) en liten plats
kvaddade (sida 44, rad 5) körde sönder
bärs (sida 44, rad 7) öl
underligt (sida 53, rad 4) konstigt
hojtar (sida 57, rad 6) ropar / skriker
ruskar (sida 66, rad 13) skakar
ser bedrövlig ut (sida 78, rad 11) ser hemsk ut
svalt (sida 78, rad 13) lite kallt
dundrar (sida 84, rad 6) låter högt
tvärt (sida 92, rad 12) snabbt
brölar (sida 94, rad 14) låter högt
ställa upp (sida 107, rad 9) hjälpa till
tafatt (sida 111, rad 10) här: inte vet hur hon ska göra

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. I ordlistan finns det tre substantiv. Vilka?
4. Ett ord är ett verb som beskriver ett ljud. Vilket?
5. Förklara hur man är när man är ”tafatt”. Vilka synonymer kan du?
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LÄSFÖRSTÅELSE
1. Vad vet du om Isak?
2. Vad vet du om Ester?
3. Hur träffas Isak och Ester?
4. Vem var Castor?
5. Vad vet du om Ruben?
6. Varför vill inte Isak vara med Ester mer?
7. Vad säger Antons mamma när hon ser att han har rakat av sig håret?
8. Varför skriver Isak ett brev till Ester?
9. Beskriv vad som händer när Anton är med Ruben nere vid sjön.
10. Isak har skuldkänslor över sin bror. Vad gör han som visar det?
11. På vilket sätt är hundarna viktiga för berättelsen?
12. Hur slutar boken?

SKRIVA
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. Berätta allt du vet om Ester och Isak.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
Vad tycker du om boken? Är den realistisk? (Hade det kunnat hända på riktigt?) Varför,
varför inte? Skriv och motivera vad du tycker. Ge några exempel ur texten.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände
du när du läste boken? Kan du dra några paralleller till samhället vi lever i idag? Skriv och
berätta.
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Skriv ett brev till Ester
Ester är kär i Isak. Det tar lång tid innan hon förstår att deras relation inte är bra. När de har
gjort slut är hon ledsen. Skriv ett brev till henne och beskriv vad som inte är bra i hennes
relation till Isak. Ge henne tips och råd för hur hon ska göra för att kunna må bra igen.
Skriv en fortsättning
Berättelsen handlar om ett år i Isak och Esters liv. Vad händer nästa år? Skriv och berätta.
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