ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

VERONICA HENRY

Möte vid havet

ORDLISTA
Kapitel 2
attraktioner (sida 12, rad 4) – här: saker att göra, till exempel spelmaskiner och karusell
leverantörerna (sida 16, rad 3) – företag som levererar varor
dumpade (sida 20, rad 14) – gjorde sig av med

Kapitel 3
rangligt (sida 28, rad 3) – ostadigt
slafsade runt (sida 32, rad 15) – här: brydde sig inte om sitt utseende
mildra (sida 32, rad 17) – lugna, dämpa
levde på svältgränsen (sida 35, rad 3) – har väldigt lite pengar
fullständigt (sida 48, rad 7) – helt

Kapitel 4
graciöst (sida 51, rad 7) – smidigt
hängivna (sida 51, rad 11) – engagerade
dök upp (sida 55, rad 12) – här: alla chanser som fanns
travade på (sida 64, rad 2) – här: gick snabbt

Kapitel 5
kisa (sida 68, rad 15) – titta med halvstängda ögon

Kapitel 6
ruffigt (sida 90, rad 4) – här: dåligt
outhärdlig (sida 100, rad 8) – mer än vad man kan klara av
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Kapitel 7
skarpt (sida 111, rad 15) – hårt
snyfthistoria (sida 115, rad 4) – känslosam historia för att tycka synd om någon

Kapitel 8
spriten flödade (sida 121, rad 6) – det fanns mycket alkohol att dricka
någon enstaka då och då (sida 130, rad 2) – en eller två ibland
tyda (sida 136, rad 15) – tolka
med värdighet (sida 137, rad 10) – med stolthet

Arbeta med ordlistan
Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord vad
meningarna betyder.
Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
I ordlistan finns flera adjektiv. Vilka?
Kan du något annat ord eller uttryck för att ”trava på”?
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GRAMMATIK
Verb
kör, körde, kört
tar, tog, tagit
ser, såg, sett
gör, gjorde, gjort
älskar, älskade, älskat
kommer, kom, kommit
Leta efter verben i listan ovan. De finns i kapitel 1. Vilket tempus har de i texten?
Hur många av verben i listan är ”-ar”-verb?
Skriv färdigt meningen:
När …
Efter den senaste tidens …
En hel vecka …
Klockan sex …
Helgen …
Vilken mening börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vem är Craig?
Vad funderar han på under bilfärden?

Kapitel 2
Vem är Jenna?
Vad händer Jenna under det här kapitlet? Varför förändrar det allt?
På vilket sätt är inbrottet viktigt för Jennas situation?

Kapitel 3
Hur känner sig Craig när han kommer till stugan?
Beskriv stugan.
Varför har Craig varit stressad på sistone?
Beskriv hur Jenna bor.
Vem är professorn? Hur är han som person tycker du? Motivera ditt svar.
Vad tror du att ”titta vad katten har släpat in” betyder? (sida 43)
Hur slutar kapitel 3?

Kapitel 4
Vem är Rusty?
Hur påverkar samtalet med Rusty Craig?
Varför vill Jenna inte flytta hem igen?
Hur förbereder sig Jenna för sin plan?
Vad står det på affischen vid puben?
Beskriv Jenna och Craigs första möte.
Varför vill inte Jenna att någon ska lägga märke till henne, tror du?
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Kapitel 5
På vilket sätt var det kaos i vattnet?
Vad betyder ”att vara hederlig” tror du?
Vad gör Jenna på stranden? Hur får det henne att känna sig?
Vad ser Craig som gör honom förvånad?
Jenna har lärt sig olika saker av sin familj, nämn minst en sak.

Kapitel 6
Varför tvekar Craig?
Vad säger Craig till Jenna?
Varför följer Jenna med Craig till strandstugan?

Kapitel 7
Hur tycker du att Craig är när han pratar med Jenna?
Hur tycker du att Jenna är när hon pratar med Craig?
Varför mår Jenna så dåligt tror du?
På vilket sätt är Jennas historia en snyfthistoria?
Hur slutar kapitlet?

Kapitel 8
Sammanfatta första halvan av kapitel åtta.
På vilket sätt har Jennas mamma förändrats?
Vad händer på puben?
Hur slutar boken?
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SKRIVA
Sammanfatta
I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
Berätta allt du vet om huvudpersonerna.
Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.

Ge ett omdöme
Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte om. Förklara varför du valde just den
sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något
exempel i boken för att förklara vad du tycker.

Skriv en fortsättning
Boken slutar på stranden. Craig och Jenna sitter och pratar efter att Jenna vunnit
sångtävlingen på puben. De gillar varandra. Jennas mamma skulle bjuda henne på middag
den kvällen. Åker Jenna hem till middagen eller vad gör hon nu? Skriv ytterligare ett kapitel i
boken.

ANALYSERA
1. Den här boken är skriven ur två perspektiv, hur gör författaren för att visa det?
2. Gå igenom kapitel 1. I kapitlet finns det flera exempel på att författaren använder
kroppsspråk och rörelser för att beskriva känslor. Vilka exempel hittar du?
3. En vändpunkt är när något viktigt eller oväntat händer. Vilka olika vändpunkter hittar du i
den här berättelsen?
4. Under hur lång tid utspelar sig berättelsen? Hände alla händelser under den här tiden eller
finns det tillbakablickar eller något annat som beskriver händelser ur dåtid? Förklara hur
tidsförloppet ser ut.
5. Vilka olika miljöer finns i boken och hur beskrivs de? Vilken är den viktigaste miljön/
platsen för den här boken tycker du? Försök att motivera ditt svar.
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