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Det här är en bear
betning av originalet
Gul utanpå. Boken
ingår i Viljas serie
Snabbläst.

Patrik Lundberg

Patrik är adoptera
d från Korea. Han
har vuxit upp i Sver
ige och känner sig
svensk. Ändå är han
annorlunda. Han vill
veta var han kommer
ifrån, vilka som är
hans biologiska föräl
drar. Men hur ska
han hitta dem? Och
om han hittar dem
,
hur blir det då?
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ORDLISTA
Förord
håll (sida 5, rad 1) riktningar
Kapitel 4
lättnad (sida 14, rad 10) en känsla av att saker blivit bättre
Kapitel 6
biologiska föräldrar (sida 17, rad 3) de föräldrar som har skapat och fött barnet
Kapitel 8
pigga (sida 21, rad 10) inte trötta eller sjuka
Kapitel 9
förtrycks (sida 24, rad 2) någon annan bestämmer över dem och behandlar dem dåligt
Kapitel 10
dölja (sida 26, rad 8) inte visa
Kapitel 13
vara alla till lags (sida 33, rad 13) göra som alla andra vill
Kapitel 17
kryllar av (sida 41, rad 10) det finns väldigt många
Kapitel 19
trippar ut (sida 46, rad 4) går med små steg
Kapitel 22
raglar (sida 53, rad 16) här: är full och går vingligt
Kapitel 25
erkänn (sida 60, rad 12) säg sanningen
snärtade (sida 61, rad 17) slog snabba slag
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Kapitel 26
alkiskärring (sida 66 rad 2) en kvinna som dricker mycket alkohol
Kapitel 32
inte ett dugg (sida 88, rad 11) inte alls / ingenting
anses (sida 90, rad 2) tycker
Kapitel 37
strul (sida 100, rad 7) här: problem
Kapitel 38
fjollor (sida 101, rad 8) inte riktiga män
Kapitel 39
underligt (sida 104, rad 4) konstigt
Kapitel 40
lurig (sida 108, rad 6) här: svår att tolka / förstå
Kapitel 44
hejdar mig (sida 118, rad 15) stoppar mig
Kapitel 57
häftigt (sida 142, rad 11) här: snabbt
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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 i meningar som du har skrivit själv.
5. Använd synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
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 – 6 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 författaren själv. Vad
vet du om honom? Vem är han? Vilka egenskaper har han?
3. I den här boken är också författarens mamma en väldigt viktig person. Vad vet du om
henne?
4. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.

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. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.

Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken? Vad i boken fick dig att tänka eller känna detta?
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Gör en koppling
Berätta om en annan bok eller film som du kom att tänka på när du läste den här boken.
Beskriv boken eller filmen så bra du kan. Försök också att jämföra den med den här
berättelsen genom att förklara vad som är likt och vad som är olikt.
Beskriv
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beskriv hur författaren ser på sitt hemland.
Beskriv hur författaren ser på Korea.
Beskriv de likheter och skillnader som finns mellan Sverige och Korea.
Beskriv hur författaren tänker om sina adoptivföräldrar.
Beskriv hur författaren tänker om sina riktiga föräldrar.
Beskriv varför författaren ville/behövde åka till Korea.

Mamman i Sverige
Författarens svenska mamma är en viktig del av den här boken. Vad tror du hon tänker när
hon får veta att Patrik ska åka till Korea? Hur känner hon sig den julen han inte är hemma?
Vad är hon rädd för eller glad över? Skriv en kort text där du berättar samma historia fast ur
hennes perspektiv.

BERÄTTA FÖR VARANDRA
•
•

•
•
•
•
•
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är det viktigaste i boken och varför?
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.
Beskriv vad ni tycker att huvudpersonen lärde sig under boken. Förklara varför ni tänker
att det är just detta som han lärde sig.
Beskriv vilka egenskaper som ni tycker att Patrik har. Hur visar sig de här egenskaperna?
Berätta med exempel ur boken.
Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för er person som inte har läst
boken – vad skulle ni säga då?
Beskriv skillnaden mellan en biologisk förälder och en adoptivförälder.
Varför tror ni att Patrik kallar sin svenska mamma för den enda mamman?
Beskriv likheter och skillnader mellan Sverige och Korea.
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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.
Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
Varför tror ni att författaren har skrivit den här boken?
Vem tycker ni är Patriks riktiga mamma och varför?
Vad kan vi lära oss av den här boken?
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