ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

MARTIN PALMQVIST

Kafé Två systrar
ORDLISTA
Kapitel 1	  under årens lopp (sida 6, rad 1), år som har varit
Kapitel 2	  beredd att betala en slant (sida 7, rad 5), kan betala mycket pengar
	 	 viftar (sida 7, rad 6), rör på i luften
Kapitel 3	  några få undantag (sida 9, rad 2), här: det finns saker som är olika
Kapitel 4	  tillsagd (sida 11, rad 3), någon säger något till en
	 	 bygglov (sida 11, rad 6), tillåtelse / ok att bygga
	 	 slätar till (sida 12, rad 2), gör platt / rak
Kapitel 5	  värker (sida 13, rad 9), gör ont
Kapitel 6	  haltar (sida 15, rad 3), går ryckigt som om det gör ont
Kapitel 7	  göra sig i ordning för natten (sida 17, rad 2), t ex borsta tänderna, tvätta sig
Kapitel 8	  märkligt (sida 20, rad 3), konstigt
Kapitel 9	  kikar ut (sida 21, rad 1), tittar ut
	 	 märkte (sida 22, rad 8), såg
Kapitel 10	  vad har du för ärende (sida 23, rad 12), vad vill du
Kapitel 12	  medger (sida 28, rad 8), här: håller med
Kapitel 15	  desperat (sida 32, rad 4), visste inte vad man skulle göra
Kapitel 16	  jättar (sida 36, rad 9), här: mycket stora personer
Kapitel 17	  stålarna (sida 37, rad 11), pengarna
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Arbeta med ordlistan
•

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.

•

Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.

•

Leta efter synonymer till orden.

•

Använd orden i meningar som du har skrivit själv.

•

Försök att markera vilka ord som du tror är vanliga ord och vilka som du tror är mer
ovanliga.

•

Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?

•

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. Försök att kort beskriva systrarna. Vilka är de och vad gör de?
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta om bokens konflikt och mycket kort hur
systrarna är som personer.

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.
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Gör en koppling
Har du läst något annat som påminner om den här boken? Eller har du kanske sett någon
film med ungefär samma innehåll. Berätta kort om den boken eller filmen och försök att
jämföra dem med varandra.

Förklara vad du tycker
Tage försöker få systrarna att sälja. De vill inte först men sedan ångrar de sig.
1. Varför gör Tage så? Varför ändrar systrarna sig?
2. Tycker du Tage gör rätt eller fel? Motivera din åsikt.
3. Tycker du systrarna gör rätt eller fel. Motivera din åsikt.

Utgå från dig själv
Hur vill du leva som gammal? Beskriv hur du tror att ditt liv kommer att se ut. Beskriv också
hur du vill att det ska se ut. Skiljer sig vad du tror från vad du vill? Varför i så fall?

DISKUTERA
•

Vad tror ni att författaren vill att vi ska lära oss av boken? Vad får er att tänka så?

•

Vilka känslor tycker ni finns i boken? Ge exempel på hur författaren visar oss de olika
känslorna.

•

Under hur lång tid tror ni att boken utspelar sig och hur vet ni det?

•

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

•

Hur tror ni att systrarnas liv blir? Beskriv det så mycket ni kan.

•

Hur tror ni att Tages liv blir? Beskriv det så mycket ni kan.

•

Fanns det något i boken som förvånade er? I så fall vad och varför?

•

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