Det är fredag kväl
l och Adem står
i en lång kö med Joha
n.
Adem vet inte vad
det är för ställe
de ska på. Han har
aldrig varit ute i
stadens nattliv tidig
are.
Alla i kön är glada.
Utom Adem som
är nästan säker på
att han inte
kommer att släppas
in …

PER ALEXANDERSSON

Per Alexander
sson FREDAG
KVÄLL

ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

FREDAG
KVÄLL
PER ALE X AND
ERSS

Fredag kväll
www.viljaforlag
.se

www.viljaforlag.se

ORDLISTA
glänsa (sida 3, rad 3), skina
direkt (sida 4, rad 5), utan att vänta
kraftig (sida 7, rad 12), stor eller tjock
flinar (sida 7, rad 13), ler lite elakt
slippa (sida 9, rad 13), inte behöva
nystruken (sida 11, rad 15), har just blivit struken och är därför helt slät
sällan (sida 11, rad 17), inte ofta
märkvärdig (sida 13, rad 8), inte svår/inte speciell
spanar (sida 18, rad 6), letar efter genom att titta
rejäl (sida 18, rad 12), här: hård
näve (sida 19, rad 13), hand
drar iväg (sida 20, rad 4), håller kvar i när man går iväg
ivägsläpad (sida 20, rad 9), någon drar/håller i någon annan och går
strömmar ur (sida 22, rad 5), här: hörs
döljer (sida 22, rad 6), gömmer/vill inte visa
applåderar (sida 22, rad 16), klappar händerna
numera (sida 25, rad 1), nu/nuförtiden

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

VILJA

ON

www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

n FREDAG KVÄLL

Fredag kväll

Per Alexandersso

PER ALEXANDERSSON

Det är fredag kväll
och Adem står
i en lång kö med Johan.
Adem vet inte vad
det är för ställe
de ska på. Han har
aldrig varit ute i
stadens nattliv tidigare
.
Alla i kön är glada.
Utom Adem som
är nästan säker på
att han inte
kommer att släppas
in …

FREDAG
KVÄLL
PER ALEX ANDERS

SON

VILJA

Arbeta med ordlistan
1. Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
Ta hjälp av texten och läs orden i sitt sammanhang igen.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter synonymer till orden.
4. Använd orden i meningar som du har skrivit själv.
5. Försök att markera vilka ord som du tror är vanliga ord och
vilka som du tror är mer ovanliga.
6. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb?
Vilken ordklass tillhör de orden?
7. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan.
Gör punkt 1–5 med de orden också.

SKRIV
Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort du kan. Du ska inte berätta allt som du har läst
utan bara det viktigaste.
Beskriv Adems arbetsplats
1. Adem arbetar på ett lager. Läs texten igen.
Vad får du veta om Adems arbetsplats? Hur ser den ut och vad gör man där?
Försök att beskriva med egna ord.
2. Tror du att du skulle trivas på Adems arbetsplats?
Förklara varför/varför inte.
Beskriv Johan
1. Hur är Johan? Vad tycker han om? Hur ser han ut? Vad brukar han göra?
2. Hur är du? Vad tycker du om? Hur ser du ut? Vad brukar du göra?
3. Jämför Johan och dig. Vad är lika? Vad är olika?
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Tänk om det var du …
Johan bjuder med Adem till en schlagerbar. Hur skulle kvällen ha blivit om det varit
du och Johan som gått till baren? Hade du dansat? Hade du träffat några nya vänner?
Skriv och berätta vad du tror skulle ha hänt.
Skriv ett brev
Skriv ett brev till Adem. Berätta så mycket du kan om dig själv. Vem är du?
Var bor du? Var jobbar du? Beskriv hur en vanlig dag ser ut för dig.
Avsluta brevet med att berätta vad du tycker om Sverige.
Tycker du likadant som Adem eller tänker du annorlunda?
Berätta
Berätta om när du senast blev bjuden av någon.
Vart blev du bjuden? Hur var det? Vad hände?
Berätta så mycket du kan om den kvällen.

DISKUTERA
•

Tror ni att Johan och Adem kommer att bli vänner? Varför/varför inte?

•

Vad tror ni kommer att hända när Kent bjuder ut Adem?
Berätta så mycket ni kan om vad ni tror kommer att hända.

•

Fanns det något i boken som förvånade er? Vad i så fall? Varför förvånade det er?

•

Vilken känsla fick ni av att läsa boken? Vad i boken fick er att känna detta?

•

Vad tror ni att Adem gör om fem år? Hur ser hans liv ut då?

•

Adem säger att han vill stanna i Sverige om det är ett land där man hjälper varandra.
Är Sverige ett hjälpsamt land? Motivera ert svar.

•

Har läsningen av Fredag kväll väckt några nya tankar eller frågor hos er? I så fall vilka?

•

Kan ni rekommendera andra att läsa boken? Motivera ert svar.

Skriv och berätta
Välj en av de punkter som ni har diskuterat. Förklara kort vad ni har pratat om.
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