ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ANDY MCNAB

När livet vänder

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken När livet vänder av Andy McNab. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen. I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling
samt ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och
skrivövningar.

OM BOKEN
När livet vänder skildrar en ung pojkes väg från en fattig och stökig uppväxt till en
framgångsrik karriär inom militären och som författare. I armén finner Andy något som
kanske är lite oväntat, nämligen lusten att läsa. Genom lusten att läsa förändras allt.

OM FÖRFATTAREN
Andy McNab är en välkänd författare. Hans böcker utspelar sig ofta i eller omkring armén.
Mest känd är han för romanen Bravo två noll där han beskriver sin tid som soldat i det
brittiska specialförbandet SAS och hur han blev tillfångatagen under ett uppdrag i Irak
under Gulfkriget. Andy McNab är översatt till en mängd olika språk. Nu finns han genom
Lars Ahlströms översättning även på lättläst svenska.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t.ex. en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.

•

Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle ni säga då?

•

Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?

•

Varför heter boken När livet vänder? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.

•

I boken skildras en ung mans uppväxt. Vilka är de viktigaste delarna i hans liv, tycker du?

•

Huvudpersonen i boken tycker att utbildning är viktigt. Det har han inte alltid tyckt. När
han var ung tyckte han att skolan var onödig. Vad tänker du kring utbildning?

Diskutera
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Huvudpersonen tycker att han passar i armén. Vilka egenskaper tycker ni att man ska ha
för att passa inom armén?

•

Vilken del i boken tycker ni är mest intressant och varför?

•

När huvudpersonen börjar läsa mer förändras något i honom. Vad? Har ni upplevt någon
liknande förändring?

•

Författaren Andy McNab har skrivit en bok som handlar om när han blev tillfångatagen i
Irak. Skulle ni vilja läsa den boken? Motivera ert svar.
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