ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

JOHANNA NILSSON

Poeten och barnet

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Poeten och barnet av Johanna Nilsson.
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
Mahad och Emma väntar barn. Det borde vara en lycklig och förväntansfull tid, men det
är det inte bara. Mahads mamma och systrar är försvunna men plötsligt kommer de till
Sverige. Var ska de bo och hur ska de klara sig? Dessutom finns det de som inte tror att
Mahad och Emmas förhållande kommer att fungera. Har de rätt?

OM FÖRFATTAREN
Johanna Nilsson är en välkänd författare. Hon skriver både för unga och för vuxna, och hon
har gett ut flera lättlästa titlar på Nypon och Vilja förlag.
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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 Poeten och barnet? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.
• Mahad erbjuder sin mamma och sina systrar hjälp. Berätta om någon som ni har hjälpt
och vad ni hjälpte till med.
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?
• Mahad vill gärna hjälpa sin familj, men var det rätt att ta hem dem till Emmas lägenhet
tycker ni?
• I boken finns det en person som kallas ”vännen”. Han/hon tror inte att Mahad och Emma
kan bli lyckliga tillsammans. Var han/hon en bra vän, tycker ni?
• I boken finns det några olika personer som är viktiga för handlingen. Det är Mahad,
Emma, Mahads mamma, Mahads systrar mfl. Diskutera på vilket sätt de är viktiga för
handlingen. Diskutera också vem av dem som ni tycker är viktigast för handlingen.
Försök att enas om ett svar.
• I slutet av boken blir Mahad och Emma föräldrar. Hur tror ni att det går för dem som
familj? Kommer de att bo kvar i lägenheten? Vad händer med Mahads mamma och
systrar?
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