ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MAGNUS LJUNGGREN

Längta ut

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Längta ut av Magnus Ljunggren. Materialet är tänkt
att vara ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor,
skrivuppgifter och analysuppgifter.

OM BOKEN
Längta ut handlar om Elvira och Vidar som varit ett par sedan gymnasiet. Elvira jobbar i en
bar och Vidar är arbetslös och drömmer om att bli tatuerare. Elvira önskar att han i stället
skulle vilja studera och hon har själv drömmar om att göra något helt annat.

OM FÖRFATTAREN
Magnus Ljunggren har skrivit en lång rad böcker för barn och unga, bland annat serien om
Riddarskolan. Längta ut är den andra boken han ger ut på Vilja Förlag. Tillsammans med
Mer bror än du ingår den i en serie böcker för ungdomar som bygger på dilemman.
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INFÖR LÄSNINGEN
Längta ut handlar om framtidsplaner och drömmar. Elvira anmäler sig och sin pojkvän
Vidar till högskoleprovet och det kan vara bra om eleverna får veta lite mer om provet inför
läsningen. På studera.nu finns information om provet och om olika utbildningar. Det går
också att träna på gamla prov.

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
Elvira drömmer om att studera. Vidar drömmer om att bli tatuerare. Vad drömmer du om?
Berätta hur du tror att ditt liv ser ut om 2 år, 5 år och 10 år.
Elvira berättar inte för Vidar att hon fått ett mycket bättre resultat än vad han fått på
högskoleprovet. Har du någon gång undvikit att berätta något för att inte såra någon
annan?

Diskutera
Vidar är arg på Elvira för att hon inte stöttar honom. Vem tycker ni har rätt, Elvira eller
Vidar?
Vad är viktigast? Att följa sina drömmar, eller att ha ett okej jobb?
Elvira anmäler Vidar till Högskoleprovet. Är det rätt eller fel av henne att försöka styra hans
liv? Motivera era svar.
Vidar berättar om sina planer, medan Elvira håller dem hemliga. Tycker ni att Elvira gör rätt?
Varför/varför inte?
Elviras mamma Greta tycker inte att Elvira ska studera, utan i stället jobba kvar på Bistro Y.
Vilka krav finns/fanns från era familjer gällande studier och jobb?
Boken slutar med att Elvira står inför ett val. Vad tycker ni att hon ska göra? Varför?
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