ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ELISABETH ÖSTNÄS

Mod att ta plats

ORDLISTA
Kapitel 2
råkar (sida 13, rad 8) – här: som om det inte var planerat
som av en händelse (sida 13, rad 9) – av en slump
skevt (sida 16, rad 2) – inte rakt
sniffar (sida 13, rad 8) – luktar på ett speciellt sätt

Kapitel 3
spottkoppen (sida 21, rad 13) – ett föremål där man kunde spotta ut tobak
stöttar oss (sida 22, rad 7) – här: som tycker samma sak som dem och kämpar för dem
knappt (sida 25, rad 7) – nästan inte
fruntimren (sida 29, rad 6) – kvinnorna

Kapitel 4
pilsner (sida 30, rad 2) – öl

Kapitel 6
puffar på (sida 40, rad 1) – här: uppmuntrar
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Mod att ta plats

Arbeta med ordlistan
Verb
1. Titta i ordlistan. Vilka ord är verb? Skriv orden på ett separat papper.
2. Vilket tempus (nutid/dåtid) är orden skrivna i?
3. Vilka andra verb hittar du i texten?
4. Ändra verben till dåtid.
Substantiv
1. Titta i ordlistan. Vilka ord är substantiv? Skriv orden på ett separat papper.
2. Skriv alla substantiv i ordlistan i obestämd form, singular. Säger man ”en” eller ”ett” om
orden?
3. Vilka andra substantiv hittar du i texten?

Träna högläsning
1. Leta upp orden ur ordlistan i texten.
2. Läs de meningar där orden står högt för dig själv.
3. Vilka ord ska vara långa (betonade)?
4. Träna på att förlänga betonade stavelser. Gör dem så långa att du hinner räkna till tre.
5. Be någon annan lyssna när du uttalar meningarna. Gör du långa ljud?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vem är Teo?
Vilka fördomar har Teo mot rika människor?
Hur reagerar Teo när han ser Rosa?
Hur ändras Teos sätt att se på Kalle?
Kapitel 2
Vad händer när Rosa kommer ut på gatan?
Hur behandlas Rosa av andra män?
Vad finns i skjulet och varför måste Rosa gå dit?
Vad hände med Teos lillebror och varför?
Kapitel 3
När tror du att berättelsen utspelar sig? (Ta hjälp av sida 45.)
Hur behandlar Rosa och Hulda Teo?
Varför tycker Rosa att kvinnor ska få rösta?
Kapitel 4
Hur tänker Kalle och de andra störa demonstrationen?
Hur ser Rosa på Kalle?
Kapitel 5
Varför är Teo tveksam till att demonstrera?
Vad betyder meningen ”som om de har all rätt i världen!”?
Kapitel 6
Vad får Teo att ändra sig, att våga ta plats?
Hur slutar boken?
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SKRIVA
Berätta vad du tyckte om boken
Vad minns du mest från boken? Vad tyckte du om boken? Vad fick boken dig att tänka och
känna? Försök att skriva svaren på frågorna ovan i en sammanhängande text.

Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?

Din erfarenhet
Teo är inte säker på att han vågar visa vad han tycker. Till sist visar han det ändå, han hittar
mod att ta plats. Skriv och berätta om ett tillfälle då du var modig.

Skriv ett brev
Teo är förtjust i Rosa. Han är också glad att han vågat säga vad han tycker. Skriv ett brev till
Rosa från Teo. Förklara vad han känner och vad han hoppas ska hända nu.

Analysera
1. Teman är ämnen som boken handlar om. Exempel på teman är kärlek, vänskap och
hämnd. Vilka teman kan du hitta i Mod att ta plats?
2. Vad i texten beskriver samhället som Teo lever i? Ge några exempel. På vilket sätt är
dåtidens samhälle likt eller olikt det samhälle du lever i nu?
3. Beskriv Teo, Rosa och Kalle. Vilka egenskaper har de? Fundera över hur det påverkar
berättelsen att de har dessa egenskaper.
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