ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MOA ERIKSSON SANDBERG

Linns bok

OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till Linns bok av Moa Eriksson Sandberg. Materialet är tänkt som ett
stöd i undervisningen. I lärardelen finns en kort presentation av boken och författaren, samt
muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och
skrivuppgifter.

OM BOKEN

Linns bok är den andra delen i en trilogi om vännerna Azra, Nico och Linn som varit vänner
sedan första klass och nu går sista året på gymnasiet. Första delen i serien heter Azras bok.
Författaren belyser de höga krav och osynliga regler som omger unga tjejer, trakasserierna
de utsätts för och reaktionerna de får när de står upp för sig själva.
I Linns bok är det bara några veckor kvar av skolan. Efter studenten börjar det ”riktiga” livet,
men det finns också en oro för hur det ska bli efter gymnasiet. Nico ska gå på dansskola och
Azra studera på universitetet, men Linn vet inte riktigt vad hon ska göra. Hon vill resa eller
starta ett kafé, men hennes pappa vill att hon ska studera vidare.

OM FÖRFATTAREN

Moa Eriksson Sandberg har gett ut en rad böcker för barn och ungdomar. Serien om Azra,
Linn och Nico är hennes första som lättlästförfattare.
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Azras bok

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Sammanfatta handlingen i Linns bok.
Använd följande ord som stöd:
Först
Sedan
Därefter
Slutligen
2. Hur är Linn, Azra och Nico som personer? Samla ledtrådar från boken som berättar om
dem.
3. Vilken är er favorit av vännerna Azra, Linn och Nico? Varför?
4. Vem skulle du helst ha som vän?
5. Beskriv hur en riktigt bra vän ska vara.

DISKUTERA
6. Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
7. Linn, Azra och Nico har alla tankar om vad de vill göra efter studenten. Deras föräldrar
tycker annorlunda. Vem ska få bestämma tycker ni? Ska föräldrarna få lägga sig i livet
som deras barn ska leva?
8. Linn blir ledsen när hon ser bilder på alla snygga och lyckliga människor på Instagram.
Hur tror ni att sociala medier påverkar vårt liv? Tror ni att alla är så glada som de ser ut på
bilderna?
9. En okänd man kallar Linn för hora. Hur får det henne att känna sig? Vad är era tankar om
situationen? Borde Linn ha sagt något? Vad hade ni gjort i samma situation?
10. Nästa gång hon ser honom pratar hon med honom. Tycker ni att det var rätt eller fel?
11. Linns bok handlar en del om familj och syskon. Linn har inga syskon, Azra en äldre bror
och Nico flera småsyskon. Har ni syskon? Vilka fördelar och nackdelar finns med att ha
syskon, eller att inte ha det?
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