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BRITT ENGDAL

Kärlek på biblioteket

TRÄNA ORDEN
•

Skriv alla ord som är substantiv. Sätt en eller ett framför orden.

•

Det finns tre yrken i ordlistan. Vilka är det. Skriv en mening om var och en av dem.

•

Jobba med en kompis. En läser orden och den andra förklarar dem. Sen byter ni.

SKRIV
•

Skriv ner namnen på alla i Jessikas läsgrupp. Skriv något om var och en av dem.

•

Som arbetslös behöver man kunna berätta vad man kan och är bra på. Tänk dig att du
ska söka ett jobb och skriv om vad du själv kan, har jobbat med och är bra på.

•

Har du hund? Skriv och berätta om den, i så fall.

DISKUTERA
•

Läsgruppen läser tillsammans en lättläst bok. Har ditt/skolans bibliotek lättlästa böcker?
Står de på ett speciellt ställe? Vad tycker du om lättlästa böcker?

•

Vad kan vara anledningen till att kvinnorna i läsgruppen har svårt för att läsa, tror du?

•

Jessika går till arbetsförmedlingen. Har du varit där? Hur var det? Vad fick du göra?
Diskutera med en kompis och jämför era erfarenheter.

BERÄTTA
Hur gick det sen? Berätta för en kompis vad du tror hände där boken slutar.
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LÄSFÖRSTÅELSEFRÅGOR
Kapitel 1
bläddrade (sida 3, rad 6), vände blad i boken
bibliotekarie (sida 4, rad 2), den som jobbar på bibliotek
kollade (sida 4, rad 4), tittade
nyfiken (sida 5, rad 7), är den som vill veta saker
arbetslös (sida 6, rad 1), har inget jobb/arbete
1. Jessika säger att hon läser bilderna i en bok. Vad menar hon?
2. Jessika upprepar flera gånger en detalj i Johns utseende. Vad är det?
3. Jessika har gott om tid. Varför?
Kapitel 2
annonsen (sida 8, rad 12), ett meddelande i en tidning
kapitel (sida 12, rad 16), del av en bok
1. Vad kan du berätta om de som är med i läsgruppen?
2. I läsgruppen finns Maria, som inte verkar ha problem med att läsa. Jessika undrar varför
hon är med i gruppen. Vad tror du?
3. En av kvinnorna ska snart fylla femtio. Hur gammal är Jessika?
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Kapitel 3
labrador (sida 13, rad 4), en sorts hund
matte (sida 13, rad 3), kvinna som äger en hund
damm (sida 14, rad 2), en vattensamling, som en liten konstgjord sjö
sambo (sida 17, rad 12), någon man bor ihop med
rufsig (sida 18, rad 7), inte borstad/kammad
skutt (sida 18, rad 9), litet hopp
veterinär (sida 19, rad 15), doktor för djur
päls (sida 20, rad 2), här: hundhår
1. Jessika har ett litet jobb som hon sköter varje dag. Vad är det?
2. På biblioteket träffar hon John igen. Vad ville han visa Jessika?
3. Varför har John Molly med sig på biblioteket den här dagen?

Kapitel 4
skäms (sida 22, rad 4), mår dåligt för något man gjort
skillnad (sida 22, rad 14), när något inte är lika
blank (sida 23, rad 7), skinande, glansig
bricka (sida 23, rad 13), här: ett litet platt föremål att ha i nyckelringen
adress (sida 23, rad 14), namn (och nummer) på en gata
1. Hur beskriver Jessika John i början av kapitlet?
2. Varför får Jessika en nyckel av John när läsgruppen är slut?
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Kapitel 5
skälla (sida 24, rad 8), låta så som en hund gör
kopplet (sida 25, rad 1), det man binder hunden med
byrå (sida 25, rad 2), möbel med lådor i
smuligt (sida 25, rad 10), med små, små bitar av till exempel bröd
1. Jessika smyger runt i Johns lägenhet. Hur ser det ut?
2. Vad fantiserar Jessika om i Johns lägenhet?
3. Tror Jessika att John tycker om henne?

Kapitel 6
skarp (sida 32, rad 2), vass
smitit (sida 32, rad 4), sprungit sin väg
röt (sida 33, rad 2), skrek med arg röst
blekt (sida 33, rad 15), här: vitt
hes (sida 34, rad 4), skrovlig
1. Johns hund försvinner när Jessika binder den utanför biblioteket. Vart har den tagit
vägen?
2. Jessika lämnar tillbaka Johns nyckel. Varför?
Kapitel 7
1. Jessika tänker aldrig mer gå till biblioteket. Varför?
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Kapitel 8
arbetsförmedlingen (sida 37, rad 2), dit arbetslösa går och söker jobb
busskur (sida 38, rad 4), litet hus eller tak vid busshållplats
huvan (sida 38, rad 10), luvan (på jacka)
1. Varför gömmer Jessika sig för John?
2. Hur kan Jessika veta att det är Johns syster som hon ser honom med på stan?
3. Varför ändrar Jessika sig och läser ut boken till läsgruppen nästa dag?
Kapitel 9
pirrigt (sida 43, rad 3), kittlande
chef (sida 45, rad 2), den som bestämmer
fåtölj (sida 49, rad 6), mjuk stol
allvarlig (sida 47, rad 10), utan att skämta
rodnade (sida 49, rad 5), blev röd om kinderna
1. Läsgruppen träffas sista gången. Hur firar de?
2. Jessikas förre chef ringer och ger henne jobb. Var?
3. Jessika får Johns nyckel igen. ”Jag bor också där”, sa han när han lämnade den. Varför sa
han så?
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