ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

AMANDA HELLBERG

Kalla fötter

ORDLISTA
ilsket (sida 5, rad 1) argt
klantigt (sida 8, rad 9) dumt
strålande (sida 12, rad 4) jättebra
deppig (sida 12, rad 9) ledsen
rodna (sida 27, rad 11) när kinderna blir röda
stamkund (sida 30, rad 5) en kund som kommer väldigt ofta
strul (sida 40, rad 13) problem
Finns det andra ord som är nya för dig? Skriv dem, slå upp dem och skriv förklaringar.

Arbeta med ordlistan
Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
Skriv egna meningar med fem av orden i ordlistan.
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GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver människor, djur och saker, till exempel ”liten”, ”glad” och
”lång”. Färger är också adjektiv.
1. Stryk under adjektiven i meningarna nedan (i vissa finns fler än ett adjektiv).
Pappa har lovat att göra sin goda potatisgratäng.
Ylva har rosa hår.
Sanna tittar rakt in i ett par bruna ögon.
Hon väljer ett halsband med gröna stenar.
Tanken gör henne glad.
Hon hämtar en varm filt.
Sanna bjuder honom på den fina tårtan.
De ses på en mysig, liten restaurang.
2. Det finns väldigt många adjektiv i Kalla fötter. Leta upp och skriv av fem andra
meningar som innehåller adjektiv.
3. Välj fem adjektiv som beskriver de här personerna.
Sanna
Ylva
David
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Adverb
Adverb är ord som beskriver verb och berättar till exempel hur, var, när och hur
ofta något sker.
Stryk under adverben i meningarna nedan.
Väckarklockan ringer ilsket.
Hon duschar snabbt.
Kvinnan skrattar högt.
Ylva går långsamt över gatan.
Mannen ler blygt.
Peter svarar kortfattat på messet.
Alla blir nervösa ibland.
Han pratar tyst.

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vilken årstid är det?
Vad händer om två dagar?
Hur gammal är Sanna?
Vem är Peter?

Kapitel 2
Var jobbar Sanna
Vem är Ylva?
Vad tycker Sanna om henne?
Hur ser det ut i butiken?
Varför är Ylva så glad?
Varför erbjuder hon sig att ändra sina planer?
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Kapitel 3
Varför är Sanna avundsjuk på paret i butiken?
Varför önskar hon sig ett par tofflor?

Kapitel 4
Hur ser Sannas morgonrutin ut?
Vad är halsbandet en symbol för?
Vad händer med det?

Kapitel 5
Vad får du veta om kunden i butiken?
Hur reagerar Sanna när hon ser honom?

Kapitel 6
Varför tror Ylva att mannen är intresserad av Sanna?

Kapitel 7
Hur gör Sanna för att försöka somna?
Vad längtar hon efter?
Vad brukade Sanna och Peter göra?
Hur visade Peter sin kärlek?
Hur visade Sanna sin kärlek?
Vad står det i Peters sms?
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Kapitel 8
Varför känner Sanna sig ledsen trots att det är hennes födelsedag?
Hur firar Ylva henne?
Vad händer när mannen kommer in i butiken för tredje gången?
Vad heter han?
Vad köper han?
Vad vill han att Sanna ska göra?
Hur reagerar hon?

Kapitel 9
Vem har mannen köpt presenter till?
Hur reagerar Sanna?
Varför ber David om ursäkt?
Vad är Sannas förslag till honom?

Kapitel 10
Hur märks det att våren är på väg?
Hur har David förändrat sitt utseende?
Vad tänker Sanna när hon ser honom?
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SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i Kalla fötter.
•

Boken handlar om …

•

De …

•

Först …

•

Därefter …

•

Sedan …

•

Slutligen …

Händelse och tanke
Välj en betydelsefull händelse ur boken.
Berätta vad som händer, vilka som är med och varför du anser att den är viktig.
Använd punkterna nedan som stöd.
•

Händelsen jag har valt är …

•

Jag valde den eftersom …

•

Det som händer är …

•

De som är med är …

•

Det är en viktig händelse för att …

•

Den får mig att tänka på …

Beskriv en karaktär
Välj en av karaktärerna i boken och skriv en text om hen.
•

Hur är hen?

•

Vad tycker hen om?

•

Vad tycker hen inte om?

•

Vilka personer är viktiga för hen?

•

Vad drömmer hen om?

– lättläst för vuxna • www.nyponochviljaforlag.se
6

AMANDA HELLBERG

Kalla fötter

Skriv ett kort
I slutet ger David ett födelsedagskort till Sanna. Vad tror du att han har skrivit på det? Skriv
kortet från David.

Skriv en epilog
En epilog är ett kapitel som utspelar sig efter bokens slut. Den kan utspela sig direkt efter
eller flera år senare. Skriv en epilog och berätta vad som händer med Sanna, David och Ylva
efter bokens slut.

ANALYSERA
Teman
Teman är stora känslor och händelser som genomsyrar en berättelse. Exempel på vanliga
teman är kärlek, hat, rädsla, glädje, sorg, ensamhet, gemenskap, vänskap, krig, orättvisa
och svartsjuka.
Vilka teman hittar du i Kalla fötter? Ge exempel och förklara.

Genre
Kalla fötter är en kärleksroman. Hur märks det?
Beskriv tre vanliga karaktärer och tre typiska situationer som du känner igen från andra
liknande berättelser och dessutom hittar i Kalla fötter.

Bokens huvudkonflikt
I varje bok finns det ett problem som behöver lösas. Detta kallas för bokens huvudkonflikt.
Vilken tycker du är huvudkonflikten i den här boken?
Förklara varför du tycker så.

Budskap
Budskapet är det författaren vill säga med boken och det du som läsare kan lära sig. Det
finns flera budskap i en bok. Vilket eller vilka budskap hittar du i Kalla fötter? Skriv och
förklara.
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