Annonsen
Arbetsmaterial för läsaren
Författare: Gull Åkerblom

Ord
Arbeta med ord
Motsatser:
Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras
motsatser.
Synonymer:
Ta samma femton ord och försök att hitta synonymer till dem.
Verb, adjektiv, substantiv:
Fortsätt arbeta med dina femton ord. Bestäm om de är adjektiv, substantiv eller verb.
Försök sedan att böja dem.
Förklara orden:
Skriv egna förklaringar till orden. Använd gärna de motsatser och synonymer som du
har hittat.
Uttal:
Slå upp orden i en ordbok. Titta om det står något särskilt om deras uttal. Träna sedan
på att säga dem.
Sätt orden i ett sammanhang:
Skriv meningar med orden.
Om du vill göra något extra svårt: försök att skriva en sammanhängande text med
orden.
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Grammatik
Lös uppgifterna i grupp eller på egen hand.

Substantiv
Läs kapitel ett en gång till. Stryk under eller skriv upp de ord som är substantiv och
står i bestämd form. Står de i singular eller plural? Vad heter orden i obestämd form?
Fundera!
Vad betyder det att substantivet står i bestämd form?

Verb
Boken börjar med meningen: ”Anna Berg fyller snart femtio år.”
Vilket tempus har verbet? Är det framtid, dåtid eller nutid som meningen handlar om?
Fundera!
Vilka två olika sätt finns det att skriva verben på när vi talar om framtid?
Välj ut ytterligare tio verb ur texten.
Gör om dem så att de att handlar om framtid.

Adjektiv
Tänk på huvudpersonen i boken. Hur skulle du beskriva henne? Vilka adjektiv
kommer du att tänka på?
Skriv en kort personbeskrivning av Anna där du använder dina adjektiv.
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Skriva
Skriv en annons
I boken finns det två exempel på annonser (sida 8 och 10). Läs annonserna igen.
Svara sedan på frågorna utifrån en annons i taget.
1) Hur börjar annonsen?
2) Hur slutar annonsen?
3) Vad säger den?
Tänk dig att du själv fyller år. Vad skulle du då vilja skriva? Skriv annonsen.

Skriv en inbjudan
Anna bestämmer sig för att fira sin födelsedag. Hon ska skicka ut en inbjudan till sina
vänner. Din uppgift är att hjälpa Anna skriva inbjudan.
I inbjudan vill hon:
•
•
•
•

Berätta när festen är (datum och tid)
Berätta vilken adress festen är på (leta upp Annas adress i texten)
Berätta vilken mat hon ska bjuda på
Be alla gästerna ta med varsin stol eftersom hon har lite ont om stolar

… Tänk på att inbjudan ska vara glad och trevlig!

Skriv och berätta om festen
Anna bjuder in sina vänner till fest. Vilka kommer på festen? Vad händer mellan
Anna och Petter? Vad äter de för mat? Dansar de? Har de trevligt eller blir det konstig
stämning? Vad tror du?
Skriv och berätta om Annas fest!

Skriv och berätta om en fest som du har varit på
Berätta om en fest som du har varit på. Var någonstans var festen? Hur såg det ut?
Varför var det fest? Vilka var där? Vad gjorde ni? Hade du roligt?

Skriv en sammanfattning av Annonsen
•
•
•

I en sammanfattning återberättar man det viktigaste av bokens handling.
Din sammanfattning ska innehålla orden: Annons, uppvaktning,
Koloniområdet, paket, fest, inbjudan.
Du behöver förstås fler ord, men de bestämmer du själv.
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Diskutera
Diskutera gärna i grupp. Om du vill kan du börja med att fundera på frågorna ett tag.
•

I början av boken är Anna en ensam människa. Varför tror ni att hon är det?

•

Varför tror ni att Anna inte vill fira sin födelsedag? Förklara hur ni tänker.

•

Tror ni att Petter är ”den rätte” för Anna? Motivera.

•

Vilka händelser i boken är det som får Anna att bli gladare?

•

Tycker ni att det är viktigt med vänner och familj? Förklara varför.

•

Om ni fick göra ett drömfirande av er födelsedag. Hur skulle det se ut? Skulle
ni resa bort? Eller ha fest? Vara bland mycket människor? Skulle du vilja ha
en present? Berätta …
Liknar era drömfiranden varandras? Eller har ni olika sätt ni vill fira era
födelsedagar på?

•

Anna och hennes bror bodde i olika fosterfamiljer när de var barn. Nu är de
vuxna. Hur är deras relation i boken, tycker ni? Tror ni att den kommer att
ändras?
Hur mycket umgås ni med era syskon?
Hur ska man göra för att ha en bra relation till sina syskon som vuxen, tycker
ni?

Skriv
Sammanfatta det viktigaste av allt som ni diskuterat! Använd gärna fraser som Vi
tycker, vi anser, vår åsikt är …
Berätta om ni ofta tycker lika eller olika i gruppen.
Fundera över om ni har lyssnat på varandra. Och om ni har lyssnat på varandra, hur
har ni då gjort det? Har ni verkat intresserade och ställt frågor eller hur har ni gjort?
Vem har pratat mest i gruppen och vem har kanske inte sagt så mycket?
Skriv några korta reflektioner om hur ni har diskuterat och lyssnat.
Lämna sammanfattningen och reflektionen till läraren.
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Ordlista
Kapitel 1
Firman (sida 4, rad 14) företaget/bolaget
Lönsam (sida 4, rad 14) det blir pengar över, bra ekonomi
Skaffa (sida 5, rad 5) ordna/fixa/få fram
Anledning (sida 6, rad 15) orsak/eftersom … /för att …
Uppvaktad (sida 7, rad 7) firad

Kapitel 2
Uppvaktning undanbedes (sida 8, rad 7) vill inte fira sin födelsedag, vill inte ha
presenter
Lust (sida 9, rad 5) vilja
Införd (sida 10, rad 15) här: inskriven
Speglingen (sida 12, rad 4) här: en bild utav sig själv i fönstret
Spänd (sida 12, rad 8) nervös/ förväntansfull

Kapitel 3
Tidningsbudet (sida 14, rad 17) en person som arbetar med att dela ut tidningar
En vattenpöl (sida 15, rad 8) vatten på marken
Slingor (sida 16, rad 8) här: små blommor på rad som inte är rak
Högtidligt (sida 16, rad 13) allvarligt men trevligt firande

Kapitel 4
Rynkiga (sida 19, rad 6) här: ansikte som är gammalt, det blir veck
Glittrar (sida 19, rad 9) här: man ser i ögonen att hon är glad, det glimmar/blänker

Kapitel 5
Vedboden (sida 24, rad 13) ett litet hus där man har ved
Friskt (sida 24, rad 14) piggt
Vedträna (sida 24, rad 15) träd som man har delat och ska elda upp
Travar (sida 24, rad 16) här: ordningsamma högar
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Kaminen (sida 25, rad 4) en sak som man eldar i för att få varmt i huset, brasa
Spritter (sida 26, rad 13) här: hoppar
Fånigt (sida 26, rad 14) knasigt/larvigt/dumt

Kapitel 7
Kittlat (sida 31, rad 11) här: pirrat
Fosterhem (sida 32, rad 2) ett hem där man bor när man inte har några föräldrar
Kniper (sida 34, rad 3) klämmer/pressar ihop
Strupen (sida 34, rad 3) halsen
Pumpen (sida 34, rad 14) här: något man har för att få vatten
Stughörnet (sida 35, rad 1) hörnet/kanten på stugan
Stänker (sida 35, rad 9) skvätter

Kapitel 8
I förskott (sida 37, rad 5) innan/före
Snusar (sida 37, rad 17) här: sover
Slukade (sida 38, rad 14) här: åt mycket snabbt
Verandan (sida 39, rad 13) ett litet ”rum” utanför ingången till huset

Kapitel 9
Skutt (sida 41, rad 5) ett litet hopp
Sängplats (sida 41, rad 10) en plats att sova på
Området (sida 44, rad 9) här: den plats där alla hus finns
Förvånad (sida 46, rad 5) positivt överraskad

Kapitel 10
Slitna (sida 49, rad 4) mycket använda
Generad (sida 49, rad 5) tycker att något är pinsamt
Etiketten (sida 50, rad 5) litet papper på t ex flaska som talar om vad som finns inuti
Resmål (sida 51, rad 2) den plats man ska resa till
Dök upp (sida 53, rad 16) kom
Ett blad (sida 56, rad 5) här: en sida ur en bok
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Kapitel 11
Koltrast (sida 57, rad 8) en sorts fågel, oftast svart
Drilla (sida 57, rad 8) här: när en fågel sjunger
Rastlös (sida 58, rad 12) svårt att sitta still, vill/måste hela tiden göra något
Utbrister (sida 62, rad 5) kan inte låta bli att säga något

Kapitel 12
Smälter (sida 67, rad 3) blir flytande
Gommen (sida 67, rad 3) ovansidan i munnen
Hållit utkik (sida 68, rad 4) tittat efter
Pappersinsamlingen (sida 69, rad 10) där man lägger alla papper och tidningar när
man sorterar skräp
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Vad tyckte du om boken? Mejla oss gärna dina synpunkter eller förslag på
vad du skulle vilja läsa om. Mejla till: info@viljaforlag.se. Hoppas vi hörs!
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