ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

JASON DIAKITÉ

En droppe midnatt

ORDLISTA
Kapitel 1
nött (sida 6, rad 14) sliten, välanvänd
Kapitel 2
välmående (sida 14, rad 17) här: ett samhälle som fungerar bra
Kapitel 3
stödja (sida 17, rad 6) här: hjälpa
värdigheten (sida 19, rad 10) att du vet ditt eget värde/stoltheten
Kapitel 4
dunkade mig i ryggen (sida 26, rad 3) här: uttryckte att de tyckte att jag var bra
Kapitel 5
gapiga (sida 29, rad 2) skrikiga
Kapitel 7
gjorde något väsen av sig (sida 42, rad 8) som inte krävde så mycket tillbaka
manade (sida 42, rad 9) hejade på andra / uppmuntrade andra
ståtligare (sida 42, rad 14) finare
Kapitel 10
ödsliga (sida 52, rad 13) tomma
en tuss (sida 53, rad 15) en liten del / en liten boll
gnutta (sida 54, rad 12) liten
Kapitel 14
strävade efter (sida 73, rad 13) försökte uppnå
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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 några adjektiv. Vilka?
4. Kan du göra ett verb av ordet ”gapiga”?
5. Förklara vad det betyder att vara ståtlig.

GRAMMATIK
slutar, slutade, slutat
arbetar, arbetade, arbetat
består av, bestod av, bestått av
upptäcker, upptäckte, upptäckt
berättar, berättade, berättat
Ändra verben till nutid:
1.
2.
3.
4.
5.

Jag slutade inte klockan två.
Hon arbetade på fälten.
Min familj bestod av många vuxna.
Jag upptäckte något nytt.
Han berättade aldrig det.

Skriv färdigt meningen:
1. Då…
2. En månad…
3. Förr…
4. Sedan…
5. När…
6. På kvällen…
7. Om…
8. Plötsligt…
9. Sommaren 1995…
10. I det första brevet…
Vilka två meningar börjar inte med tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vad får du veta om författarens farfar?
Vad innebär det att känna sig som en gäst i någon annans hem?
Kapitel 2
Vad är gemensamt för Jason och hans pappa?
Vad är Jasons bild av USA när han börjar skriva?
Kapitel 3
Varför kände Jason sig utanför i sin egen familj (mammans)?
Kapitel 4
Hur började han att rappa? Vad fick honom att börja?
Hur förändrade rappandet hur Jason såg på sig själv?
Kapitel 5
Varför fick han flytta till New York?
Beskriv varför låten Look Alive var viktig.
Kapitel 6
Vad ville Niklas från Expressen?
Kapitel 7
Beskriv platsen där farfar ligger begravd.
Kapitel 8
Vem är Don?
Varför är Don viktig för Jason?
Kapitel 9
Varför vill inte Jasons pappa läsa breven?
Kapitel 10
På vilket sätt är bomull viktigt för Jasons historia?
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Kapitel 11
Beskriv Jimmy.
Kapitel 12
Varför skickade Jasons farmor tillbaka sina barn till Nigeria?
Kapitel 13
Beskriv hur Jason känner sig i det här kapitlet.
Kapitel 14
Beskriv hur pappan återförenades med sin farfar i New York.
Kapitel 15
Varför plågas också Jason av ångest och skuld?
Kapitel 16
Hur slutar boken?

SKRIVA
Sammanfatta
Skriv en kort sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
Vad tycker du om boken? 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? Skriv och berätta.
Skriv och berätta om din familj
Vem är du och var finns dina rötter? Skriv och berätta om din familj och din släkt. Vad är ni
stolta över? Vad tycker ni är viktigt?
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Nedan följer ett antal frågor för dig som vill jobba vidare med boken utifrån ett
värdegrundsperspektiv. Materialet är framtaget av Vilja förlag och Teskedsorden. Du
kan antingen besvara frågorna direkt i formuläret eller skriva ut dem och ha frågorna
som underlag när du jobbar med boken.

Vad handlade boken om?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vad tyckte du om boken?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Väckte läsningen några tankar/känslor hos dig?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hur är det för dig att läsa en bok? Blir du lugn? Är det svårt?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vad gör läsning lättare för dig? (Till exempel tyst runt omkring, att läsa högt, att diskutera
läsningen efteråt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Har du känt dig annorlunda eller olik någon gång? Berätta!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vad är en fördom?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vad får dig att stå upp för en kompis som blir utsatt för fördomar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tycker du att personer som är som du finns med i de böcker eller texter du läser?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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