ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

JOSEFINE SCHYGGE

Allt jag önskar
ORDLISTA
Kapitel 1
njuter (sida 5, rad 2) trivs
Kapitel 2
för hennes skull (sida 11, rad 5) här: för att han älskar henne
ställer krav (sida 13, rad 14) förväntar sig saker/ber om saker
Kapitel 3
hyddan (sida 17, rad 10) ett mycket enkelt och litet hus
slängkyss (sida 15, rad 12) en gest där man gör en puss i luften och skickar till någon
Kapitel 5
Rufsigt (sida 25, rad 6) inte i ordning
Kapitel 7
dukat undan (sida 32, rad 2) tagit bort
kaminen (sida 32, rad 7) en plats där man eldar
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.
7. Välj tio ord från ordlistan. Skriv en text med de orden. Om du vill kan din text handla om
boken. Om du vill kan den handla om något annat.

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

JOSEFINE SCHYGGE

Allt jag önskar

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. Skriv ner allt du vet om Kiat och Ploy.
3. 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. Skriv ner vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände
du när du läste boken?
Skriv till Ploy
Tänk att du är Kiat eller Johan. Skriv ett meddelande till Ploy där du berättar att du kommer
till Thailand.
Fundera: Vad tänker Ploy?
Skriv vad du tänker att Ploy känner, gör och funderar på. Hennes mamma kommer för att
hämta henne. Hur reagerar hon?
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BERÄTTA
•

•
•
•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t.ex. en annan bok eller film 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.
Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst boken – vad skulle ni säga då?
Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
Varför heter boken: Allt jag önskar?

DISKUTERA
•
•
•
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
Kiat vågar inte prata med Johan om Ploy. Kan gifta personer prata om allt?
Vad tror ni händer i framtiden med Johan, Kiat och Ploy?
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