ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

NEGRA EFENDIĆ

Jag var precis som du

ORDLISTA
Kapitel 1
föreståndare (sida 10, rad 4) ledare
Kapitel 2
regementet (sida 13, rad 4) här: den plats där en person gör sin träning till militär
Kapitel 4
märkliga (sida 19, rad 3) konstiga
Kapitel 7
störta (sida 27, rad 7) krascha
Kapitel 17
inhägnat (sida 57, rad 13) det är stängsel runt omkring
gudomligt (sida 58, rad 10) mycket gott
Kapitel 20
ta hänsyn till (sida 69, rad 13) här: tänka på och anpassa sig till
sågspån (sida 71, rad 10) små bitar av trä
Kapitel 25
sagolik (sida 90, rad 3) här: mycket god
Kapitel 27
anlagd (sida 95, rad 10) att någon har startat branden
Kapitel 35
djupt religiös (sida 119, rad 19) göra som religionen säger
Kapitel 45
tolerans (sida 146, rad 5) här: att acceptera allas olikheter
Kapitel 47
raseri (sida 156, rad 12) mycket stark ilska
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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 tolerans?
5. Förklara vad det betyder att göra något i raseri.

GRAMMATIK
vet, visste, vetat
ljuger, ljög, ljugit
går, gick, gått
säger, sa, sagt
packar, packade, packat
sitter, satt, suttit
åker, åkte, åkt
finns, fanns, funnits
Ändra verben till nutid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mamma visste alltid när jag ljög.
Han gick ut.
Hon sa att det inte gick.
Vi packade våra väskor.
Vi satt länge på bussen.
Vi åkte i flera dagar.
Det fanns bara skog överallt.

Skriv färdigt meningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sent…
Därför…
När …
På skolgården…
Morgonen därpå…
Plötsligt …
För första gången…

Vilken mening börjar inte med att ange tid eller plats?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Varför är mammans jobb byns viktigaste jobb?
Kapitel 2
Förklara varför festen på regementet är viktig.
Kapitel 3
Var firar de jul?
Vad händer på vägen hem?
Kapitel 4
Hur märks kriget av i skolan?
Kapitel 5
Hur märks kriget av i samhället?
Kapitel 6
Vem är det som mamman hjälper?
Kapitel 7
Vad gör flygplanen?
Kapitel 8
Varför planterar hon blommor?
Kapitel 9
Vad är det föräldrarna diskuterar?
Varför diskuterar föräldrarna så länge om pengarna?
Kapitel 10
Beskriv vad hon ser på resan.
Kapitel 11
Hur tänker hon om tur?
Varför tänker hon så tror du?
Kapitel 12
Varför är pappan så glad att hon har kvar pengarna?
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Kapitel 13
Hur är det i den nya skolan?
Kapitel 14
Vem betalar hyran?
Kapitel 15
Varför vill de just till Huskvarna?
Kapitel 16
Beskriv avfärden.
Kapitel 17
Beskriv resan.
Kapitel 18
Varför behöver hon inte lära sig så mycket svenska?
Kapitel 19
Vad blir hon glad över när de kommer fram?
Kapitel 20
Vad är det som smakar som sågspån?
Kapitel 21
Vad är svårt med svenskan? Tycker du likadant?
Kapitel 22
Varför längtar de tillbaka till Tånga Hed?
Kapitel 23
Varför skaffar familjen en egen kokplatta?
Kapitel 24
Hur gör de för att få pengar att köpa mat?
Vilka är det som demonstrerar?
Kapitel 25
Varför bakar inte mamman bröd direkt?
Kapitel 26
Beskriv hur hon upplever den första dagen i skolan.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
4

NEGRA EFENDIĆ

Jag var precis som du

Kapitel 27
Vad är det för besked som familjen får?
Kapitel 28
Varför kan de inte flytta hem?
Kapitel 29
Vad är speciellt med det nya boendet?
Kapitel 30
Vad är det som händer med skåpet?
Kapitel 31
Vad berättar hon aldrig för sin pappa?
Kapitel 32
Beskriv hur Negra mår.
Kapitel 33
Beskriv hur det går för Negra i skolan och hemma.
Kapitel 34
Varför ljuger hon och säger att de brukade vara rika?
Kapitel 35
Vad är bra med de nya lägenheterna?
Kapitel 36
Förklara hur Negra gör motstånd mot nazismen.
Kapitel 37
Hur blir gruppen Kent viktig för Negra?
Kapitel 38
Vilket program läser hon på gymnasiet?
Kapitel 39
Vad säger mamman till sin dotter och varför?
Kapitel 40
Sammanfatta det viktigaste i kapitlet.
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Kapitel 41
Vem är den starkaste personen, tycker du?
Kapitel 42
Varför går hon om ett år i skolan?
Kapitel 43
Beskriv hur det är att vara tillbaka i hemlandet.
Kapitel 44
Hur tänker hon kring sitt namn?
Kapitel 45
Varför blir hon intervjuad av tidningen?
Kapitel 46
Hur gör hon för att bli journalist?
Kapitel 47
Varför åker hon tillbaka till Huskvarna?
Kapitel 48
Vem träffar hon först?
Kapitel 49
Vem var Göran Haverås?
Vad gjorde han för att stoppa rasismen på skolan?
Kapitel 50
Beskriv hur hon känner inför skolan nu.
Kapitel 51
Beskriv hur de känner inför sitt hemland nu.
Kapitel 52–53
Vad gör hon på flyktingförläggningen?
Varför är det mötet viktigt?
Hur slutar boken?
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SKRIVA
Sammanfatta
Skriv en 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 ett brev
I boken följer vi Negra under hennes uppväxt. Skriv ett brev där du är den vuxna Negra och
skriver till dig själv som barn. ”Den vuxna personen” i del 3 ska skriva till ”barnet” i del 1. Ge
tips och råd.
Skriv en fortsättning
Vad händer nu? Vad är nästa steg i Negras berättelse? Skriv och berätta vad du tror.
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