Arbetsmaterial till

God död jul
Skriven av: Inger Frimansson

Bakgrund
Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser
tillsammans i en grupp, studiecirkel eller i en klass. En del uppgifter går också bra att göra
enskilt. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att övningen helst ska göras i grupp.
De övningar som saknar (+) går alltså bra att även göra individuellt.
Här får ni hjälp med hur ni kan läsa boken så att alla kan förstå den och vad ni kan samtala
om. Ni får tips på ord som kan vara svåra och ni får förslag på vad ni kan göra tillsammans
när ni läst boken. Det finns också tips på andra böcker som liknar den här.

Kort om boken:
God död jul handlar om Linda som blir av med jobbet. Chefen säger att hon har varit full.
Hon blir arg och ledsen. Det är en spännande berättelse om besvikelse och hämnd.
Kort om att läsa:
Du tränar dig på att läsa när du läser en bok. Du lär dig nya ord och det blir lättare att prata
med andra. Du kan läsa tillsammans med andra i en grupp och ni talar om vad ni tycker. Du
kan också läsa själv.
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Läsförståelse (+)
Läs högt för varandra en bit ur boken och prata om vad ni har läst. Alla måste inte läsa utan
bara de som tycker om att läsa högt och känner att de klarar av det.
Om du läser själv kan du fundera över frågorna. Du kan också skriva ner svaren och sedan,
med bokens hjälp kontrollera om du har svarat rätt.
Läs kapitel 1
Prata om eller fundera på:
Vad var det för medicin Inga fick?
Hur såg doktor Ros ut?
Vad tror Linda de gör på jobbet nu?
Vad sa Linda till doktorn?
Hur undersökte doktorn Linda?
Hur var medicinen Linda fick?

Läs kapitel 2
Prata om eller fundera på:
Vad fick Oliver veta när de pratade med Gunnel?
Vad hände när de kom hem till Oliver?

Läs kapitel 3
Prata om eller fundera på:
Hur kom Linda hem från läkaren?
Vad gjorde Linda med tabletterna?
Hur såg det ut hos Inga?
Vad fick Linda av Inga?

Läs kapitel 4
Prata om eller fundera på:
Vad tog Linda med sig?
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Vad gjorde Linda på vinden?
Vad sa Linda till arbetskamraterna?
Vad gav hon till arbetskamraterna?

Starta en diskussion (+)
Det finns mycket att prata om tillsammans när ni läser den här boken.
Välj de frågor ni tycker är intressanta.
• Det står inget om hur Linda och Inga ser ut?
- Kan ni själva tänka på hur de ser ut?
• Inga säger att hon har svårt att sova och har ont i hela kroppen.
- Har någon av er svårt att sova?
- Vet ni hur det är att ha ont i hela kroppen?
• Hur är det när ni går till doktorn?
- Är det som hos doktor Ros?
- Vad tycker ni om att gå till doktorn på en undersökning?
• Linda fick inte vara kvar på jobbet för att hon var full.
- Har ni varit med om något sådant på er arbetsplats?
- Vad kan man göra för att hjälpa någon som har problem med alkohol?
• Oliver gör slut med Linda för att hon har ljugit för honom.
- Hur tror ni att Linda mår?
- Vad tänker hon på?
• Vad vet ni om facket?
- Är någon med i facket?
- Vilket fack?
• Linda tycker att hennes arbetskamrater har svikit henne.
- Har någon av er blivit sviken på något sätt?
- Hur då?
- Har någon av er svikit någon?
• Har ni mycket julpynt?
- Vad har ni då?
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• Hur brukar ni fira lucia?
• Linda hämnades på ett hemskt sätt.
Vad tycker ni om det?
Vad tycker ni om att hämnas?

Är det något som är svårt eller behöver mer förklaring?
Är det något i den här boken som du tycker var svårt att förstå?
Finns det något som behöver mer förklaring?
Hur skulle du har gjort det annorlunda?
Det här är en ganska kort bok.
Tycker du om korta eller långa böcker?

Ordförståelse
Vad menas med att döda en oxe? (sid 6, rad 10)
Vad menas med omodern? (sid 9, rad 18)
Vad är en brits? (sid 13, rad 7)
Vad är ett stetoskop? (sid 13, rad 17)
Vad menas med att det blir en kall vägg mellan Oliver och Linda? (sid 21, rad 8)
Vad menas med att få sparken? (sid 23, rad 3)
Vad är julpynt? (sid 28, rad 12)
Vad är en termos? (sid 32, rad 5)
Vad menas med att vara stökig? (sid 38, rad 5)
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Skriva
Uppgift: Tyckte du om God död jul? Boken har ett hemskt slut. Kanske kan du göra ett fint
slut istället? Eller så kan du gå till kapitel två och skriva ett eget slut på det kapitlet.

Bilder
Uppgift: Du kan ta bilder som passar till boken. Eller så kan ni ta bilder tillsammans i grupp.
Det kan vara bilder på en gammal doktor, på medicin, tåg, huset där Linda bor, julpynt, lucia
eller annat som finns med i boken. Skriv texter till bilderna.
Det går också bra att klippa ut bilder från tidningar som du tycker passar med boken.

Film (+)
Det här är en kuslig bok som skulle kunna bli en spännande film. Kanske kan ni göra den
filmen. Tänk igenom innan hur ni ska göra filmen. Hitta platser som passar till innehållet, till
exempel två lägenheter och en arbetsplats.
Några i gruppen kan vara Linda, Inga, Oliver, doktorn och arbetskamraterna.
Någon av er har kanske en videokamera?
Om ni tycker filmen blir bra kan ni visa den för andra eller lägga ut den på Youtube.

Läs mer
Det finns många lättlästa böcker om hämnd, relationer och religion
De falska breven
av Tomas Dömstedt
Om missförstånd.
Vilja förlag
Inte mer än fullt tack!
av Benny Haag
Om att vara alkoholist.
LL-förlaget
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Beslutet
av Hans Peterson
Om relationer.
Vilja förlag

Läs mer på internet
Se kraften
Information från Arbetsförmedlingen om arbete för personer med funktionsnedsättning.
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f580005296/Se+Kraften
_L%C3%A4ttl%C3%A4st.pdf
Det finns också på Arbetsförmedlingens hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se
Sök på ”Se kraften”.

Vill du skriva mer?
Maila gärna till oss på Vilja förlag och berätta vad du tyckte om boken. Du får gärna skriva en
recension över boken. Berätta vad som var svårt, roligt, jobbigt eller bra med boken. Var satt
du när du läste boken? Och vad skulle du vilja skriva en bok om? Maila dina svar till
info@viljaforlag.se. Hoppas vi hörs! / Lina Nordstrand, projektledare på Vilja förlag.
Vill du läsa mer?
Gå in på vår hemsida på www.viljaforlag.se. Här hittar du alla våra böcker. De allra flesta
titlarna finns också som e-bok och som ljudbok.
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