ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

PER ALEXANDERSSON

Mirakel

ORDLISTA
Kapitel 1
ett ryck (sida 5, rad 3) snabbt och oväntat
vana av (sida 7, rad 1) här: att han inte har arbetat så mycket
ett mirakel (sida 7, rad 7) något oväntat
Kapitel 2
jämrar sig (sida 11, rad 13) gör ljud som visar att man har ont
för säkerhets skull (sida 13, rad 10) här: för att vara extra försiktig
Kapitel 3
rubba (sida 27, rad 11) flytta
skapa oreda (sida 28, rad 12) – stöka ner
Kapitel 4
skuttar fram (sida 31, rad 2) går på ett lite hoppigt sätt
föreslog (sida 34, rad 18) kom att tänka på och sa
Kapitel 6
susar (sida 46, rad 17) ett viskande ljud
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 ett substantiv. Vilket?
4. Två ord beskriver ljud. Vilka?
5. Beskriv någonting som är ett mirakel.
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PER ALEXANDERSSON

Mirakel

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vem är Karim? Beskriv allt du vet om honom.
Kapitel 2
Varför vågar de inte hjälpa mannen som är sjuk?
Kapitel 3
Varför sover Karim en natt i ett skjul?
Vad gör Lillan på sjukhuset?
Kapitel 4
Vem är Niklas och vad tänker han om Karim?
Kapitel 5
Vad erbjuder Gösta Karim?
Kapitel 6
Förklara vad Ali och Karim tänker om ”att ha haft tur”.
Varför är Karims mamma så glad?
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 Karim.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?
Karim skriver ett brev till sin mamma
Du är Karim och skriver ett brev till din mamma. Berätta att du har fått ett arbete, hur du
fick det och hur du trivs.
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