ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

ZOE WHITTALL

Ingen vanlig dag

ORDLISTA
Kapitel 1
öste upp (sida 5, rad 1), här: hällde
eländig (sida 4, rad 7), här: såg inte bra ut
ha lyft sina bröst (sida 5, rad 7), har gjort brösten större
skavanker (sida 5, rad 14), allt som inte var bra / alla fel
friluftsliv (sida 9, rad 1), att vara ute i naturen
en aning (sida 10, rad 17), lite
undvek (sida 13, rad 2), ville inte
brast (sida 15, rad 8), gick sönder
Kapitel 2
förmodligen (sida 23, rad 1), här: jag tror
Kapitel 3
trippade (sida 30, rad 11), gick försiktigt
ängsligt (sida 32, rad 12), orolig / rädd
rövat bort (sida 35, rad 9), tagit / kidnappat
Kapitel 4
märkligt (sida 36, rad 5), konstigt
den här jävla hålan (sida 35, rad 11), en tråkig plats
riskera (sida 38, rad 11), det finns en risk
möjlig (sida 38, rad 17), här: kanske / det finns en risk eller chans att …
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Kapitel 5
ödsliga (sida 42, rad 2), det finns inga människor
uträtta ett ärende (sida 43, rad 11), här: hjälpa henne att fixa något
vidrigt (sida 49, rad 3), här: äckligt
Kapitel 6
skrynklade (sida 51, rad 9), knycklade ihop / gjorde så att det inte var rakt
mist (sida 53, rad 6), förlorat
Kapitel 7
utmärkt (sida 66, rad 7), mycket bra
Kapitel 8
bekväm (sida 67, rad 12), här: göra det lättaste
förvirrad (sida 68, rad 9), vet inte vad man ska göra
Kapitel 9
vansinnig (sida 71, rad 16), här: jättearg
bevisa det (sida 76, rad 10), här: visa
Kapitel 10
föreställa mig hur (sida 78, rad 13), här: tänka mig
horisonten (sida 81, rad 16), långt bort där himlen möter marken
skräckslagen (sida 83, rad 17), mycket rädd
rusade ut (sida 90, rad 1), sprang fort
Efteråt
rykten (sida 93, rad 10), saker andra människor pratat om
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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 fler synonymer till orden.
4. Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb?
Vilken ordklass tillhör de orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan.
Gör punkt 1-5 med de orden också.

SKRIVA
Sammanfatta
1. 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.
2. I varje bok finns det minst en huvudperson. I den här boken är det Missy. Vad vet du om
henne? Beskriv hennes förvandling i boken.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta om bokens konflikt och Missys förvandling.

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

Gör en koppling
Berätta om en sak som du kom att tänka på när du läste den här boken. Det kan vara en
film med nästan samma innehåll. En annan bok som du har läst. En berättelse som du har
hört. Eller något som du själv har upplevt. Beskriv händelsen så bra du kan. Försök också att
jämföra med den här berättelsen genom att förklara vad som är likt och vad som är olikt.
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Vad händer sen?
Välj
1. Hur går det för Missy och Dale?
2. Hur går det för Roger?
Skriv en kort berättande text där du fortsätter berättelsen.

BERÄTTA FÖR VARANDRA
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är bokens konflikt?
Beskriv Missys förvandling.

•

Om ni fick välja att vara en person i boken, vem skulle det vara? Förklara varför.

•

Vem är Dale och vad vet ni om honom? Hur tror ni att han känner sig / mår under den här
tiden?

•

Hur skulle berättelsen se ut om den istället berättades av Dale?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t ex en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.

DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Under hur lång tid tror ni att boken utspelade sig? Förklara varför ni tror så.

•

Hur tror ni att Missys och Dales liv kommer att bli?

•

Hur tror ni att Rogers liv kommer att bli?

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
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