ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MAGNUS LJUNGGREN

Längta ut

ORDLISTA
gått i konkurs (sida 6, rad 15) tvingas stänga/lägga ner på grund av dålig ekonomi
gadda sig (sida 8, rad 16) tatuera sig
korkad (sida 11, rad 2) dum
himla med ögonen (sida 18, rad 7) uttrycka missnöje genom att titta bort eller upp
skrocka till (sida 32, rad 1) skratta till
praktisera (sida 45, rad 12) arbeta utan lön, med handledare, för att träna på ett yrke
hulka (sida 47, rad 12) gråta så mycket att det är svårt att andas

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. Finns det fler ord i boken som du inte förstår? Gör en egen lista med ord och slå upp vad
de betyder.
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GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver t.ex. människor, djur och saker. Färger är också adjektiv.
Vilka av följande ord är adjektiv? Stryk under dem.

lat

glad

omkring

hoppas

grön

bistro

tatuerare

arg

resväska

ringa

liten

bäst

•

Hitta tio adjektiv i boken och gör en lista.

•

Skriv en mening med varje adjektiv på listan.

•

Beskriv Vidar med tio adjektiv.

•

Beskriv Elvira med tio adjektiv.
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LÄSFÖRSTÅELSE
Vardag
Hur länge har Elvira och Vidar varit ihop?
Var jobbar Elvira?
Vad gör Vidar?
Varför är Elvira arg på Vidar?

En ny värld?
Vem är Mia?
Varför tycker hon att Elvira ska flytta till Stockholm?

Anmälan
Vad gör Elvira på datorn?
Vem är Greta?
Vad tycker Greta om att Vidar ska öppna salong?

Provet
Var och när ska de göra provet?
Varför fick Elvira dåliga betyg?
Vad tyckte Elvira om provet?
Vad tyckte Vidar om provet?

Svaren
Vad fick Vidar för resultat?
Varför berättar Elvira inte om sitt resultat?
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Jag kom in!
Vilka utbildningar kan Elvira komma in på?
Vad vill hon helst söka?
Vad berättar Vidar när han kommer hem?

Hemligheten
Varför tror du att Elvira inte vill berätta för Vidar om sina planer?
Vad är det som gör Vidar så ledsen?

Ska du lämna mig?
Hur reagerar Vidar och Greta när Elvira berättar om sitt resultat?
Vad tycker Greta att Elvira ska göra med sina pengar?
Vad tycker Vidar om hennes förslag?

Valet
Vad skriver Vidar till Elvira?
Vad säger Mia när hon ringer?
Elvira står inför ett val. Vad ska hon göra tycker du?
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SKRIVA
Sammanfatta
Gör en sammanfattning av bokens innehåll. Använd rubrikerna nedan som stöd.
•

Vardag

•

En ny värld?

•

Anmälan

•

Provet

•

Svaren

•

Jag kom in!

•

Hemligheten

•

Ska du lämna mig?

•

Valet

Välj en händelse
Välj en händelse ur boken. Berätta vad som händer, vilka som är inblandade och varför det är
en viktig händelse.
Följande meningar kan vara ett stöd:
•

Jag valde …

•

Det som händer är att …

•

Det är en viktig händelse eftersom …

Skriv en fortsättning
Vad händer med Elvira och Vidar? Skriv ett fortsättningskapitel och välj när det ska utspela
sig.

Min framtid
1. Vad vill du jobba med?
2. Vilken utbildning behövs då?
3. Hur ser framtidsutsikterna ut?
4. Hur mycket kommer du att tjäna?
5. Sök information på t.ex. studera.nu och arbetsformedlingen.se och skriv sedan en text
om ”ditt” yrke.
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ANALYSERA
Hitta budskapet
Alla böcker har ett budskap, något som läsaren kan lära sig. Ibland kallas det sensmoral. Ett
typiskt budskap är ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”.
Vad är budskapet i Längta ut? Förklara varför du tycker så, genom att ge exempel ur texten.

Hitta teman och motiv
Teman är ämnen som boken handlar om. Exempel på teman är kärlek, vänskap och svek.
Motiv är typiska situationer och vanliga karaktärer som finns med i många olika böcker,
filmer och teveserier. Exempel på vanliga motiv är ”den elaka styvmodern” och ”en
hemlighet avslöjas som förändrar allt”.
1. Vilka av följande teman hittar du i Längta ut? Välj ut tre teman och förklara varför du
valde dem. Ge tydliga exempel från texten.

kärlek

konflikter

vänskap

hemligheter

ensamhet

gemenskap

hopp

makt

svek			orättvisa
identitet

drömmar

2. Vilka motiv hittar du i boken? Vilka händelser och personer känner du igen från andra
texter?
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Mellan raderna
I boken finns flera meningar som behöver tolkas. Leta upp följande meningar i texten och
berätta hur de kan tolkas, det vill säga vad som står ”mellan raderna”.

”Det är tre veckor sedan, sa han. Hans röst var ledsen.” (sida 5)
”Det finns fyra i stan, och alla är lika tomma.” (sida 14)
”Har man jobbat i en bar kan man jobba i alla, avbröt Mia.” (sida 15)
”Du ska passa dig för missnöjessjukan, sa Greta. Det är en farlig sjukdom att aldrig vara
nöjd.” (sida 23)

Hittar du fler meningar? Skriv av dem och skriv sedan en tolkning.

Bildspråk
Liknelser används i beskrivningar där en sak jämförs med en annan. En liknelse inleds alltid
med ordet ”som”.
Exempel: ”Varje gång han pratade om att öppna en egen tatueringssalong kändes det som
om hon skulle kvävas.” (sida 9)
•

Leta efter fler liknelser i boken.

•

Skriv egna liknelser som beskriver hur det känns att vara glad, ledsen, kär och arg.
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