ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

GABRIELLA ULLBERG WESTIN

Snöfall och längtan

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Snöfall och längtan av Gabriella Ullberg Westin. 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
Alexa lever i ett förhållande med Peter som får henne att känna sig mindre än vad hon är. En
dag berättar han att han är intresserad av en annan tjej. Då bestämmer sig Alexa för att resa
bort ett tag. Peter tror inte att hon klarar av att göra det på egen hand, men det visar sig
snart att Alexa är mer än redo att leva sitt liv helt utan Peter.

OM FÖRFATTAREN
Gabriella Ullberg Westin är mest känd som deckarförfattare. Snöfall och längtan är hennes
första lättlästa bok för Vilja förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
• Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel 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 Snöfall och längtan? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.
• Alexa är osäker på sig själv i början av boken. Det förändras mot slutet av boken. Berätta
hur det förändras och vad som får henne att förändras. Jämför med något i ditt liv, har
en person eller en situation fått dig att förändras någon gång?
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?
• I slutet av boken kysser Benton och Alexa varandra. Tror ni att de blir ett par efter det?
• Alexa är arbetslös. Tror ni att hennes nyvunna självförtroende kan hjälpa henne att få ett
arbete?
• I boken finns det flera olika personer som är viktiga för handlingen: Alexa, Peter och
Benton. 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.
• Vad tycker ni att boken handlar mest om: att hitta kärleken, att vara arbetslös, att växa
som person? Välj ett av de tre förslagen och motivera ert val.

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

