ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MOA ERIKSSON SANDBERG

Azras bok

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Azras bok av Moa Eriksson Sandberg. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren samt
ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Moa Eriksson Sandberg debuterar som lättlästförfattare med Azras bok – den första delen i
en trilogi om äldre tonårstjejers liv. Författaren belyser de höga krav och osynliga regler som
omger unga tjejer, trakasserierna de utsätts för och reaktionerna de får när de står upp för
sig själv.
Azra ska snart ta studenten. Hon älskar sina vänner Linn och Nico, men är orolig för vad
som ska hända med deras vänskap efter sommaren. Linn och Nico vet redan vad de vill göra
sedan, men Azra är inte alls lika säker. Det enda hon vet är att hon är trött på alla killar som
tafsar, tar plats och snackar skit. Tillsammans med tjejerna planerar hon ett nummer till skolans show. Med dans och humor ska de sätta killarna på plats.
Men alla killar kanske inte är så dumma? Inte Sam till exempel…

OM FÖRFATTAREN
Moa Eriksson Sandberg är en etablerad barn- och ungdomsförfattare. Azras bok är hennes
första bok för Vilja förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

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.

•

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 Azras bok? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på andra
titlar och motivera dem.

•

Azras vänner betyder mycket för henne. Berätta om dina vänner!

•

Har du tagit ställning för någon fråga som betyder mycket för dig någon gång? Berätta!

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?

•

Vad tror ni händer i framtiden med Azra? Kommer hon och vännerna att glida ifrån varandra? Hur går det för Azra och Sam?

•

Azra och hennes vänner gör ett framträdande där de visar hur illa vissa killar behandlar
tjejer. Det kan vara svårt att säga ifrån när man inte blir bra behandlad. Har ni något tips
på vad man kan säga eller göra när man vill visa att någon beter sig illa?
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