ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

JOHANNA NILSSON

Jag ville dö, men något hände

ORDLISTA
Kapitel 1
hemlig identitet (sida 7, rad 11) – hon har fått nytt namn och nytt personnummer
jämt (sida 8, rad 8) – alltid

Kapitel 2
inse (sida 14, rad 10) – förstå
stum (16, rad 3) – kan inte prata/pratar inte

Kapitel 3
vakade över (sida 23, rad 2) – fanns där och tog hand om

Kapitel 6
släta ut (sida 39, rad 17) – här: få den att försvinna
plågad (sida 41, rad 17) – att ha ont

Kapitel 7
stack (sida 45, rad 7) – här: sprang iväg utan förklaring

Kapitel 8
upptäcker (sida 59, rad 4) – ser hon

Kapitel 9
i onödan (sida 67, rad 12) – här: utan att det fanns någon mening med det
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Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna
ord vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. I ordlistan finns tre verb. Vilka verb hittar du?
4. Kan du något annat ord eller uttryck för att ”vaka över”?

GRAMMATIK
Verb
sover, sov, sovit
låtsas, låtsades, låtsats
tänker, tänkte, tänkt
skvallrar, skvallrade, skvallrat
frågar, frågade, frågat
böjer, böjde, böjt
känner, kände, känt
Leta efter verben i listan ovan. De finns i kapitel 1. Verben står i presens.
Skriv av meningarna med verben och ändra sedan tempus på verben till preteritum.
Läs sidan 11 igen. I två meningar står verben i preteritum. Vilka två meningar är det?
Skriv färdigt meningen:
1. Efter…
2. Då…
3. Ibland…
4. När…
5. Om…
Vilken mening börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Beskriv Lisa. Vem är hon och varför mår hon dåligt?

Kapitel 2
Vilket beslut tar Lisa i kapitel 2?
Vad står det på lappen som mannen ger till Lisa? Varför blir hon nyfiken?
Hur slutar kapitel 2?

Kapitel 3
Varför ringer Pia och Maria på Lisas dörr?

Kapitel 4
Vad får Lisa att säga sluta besvära mig! på sida 29?

Kapitel 5
Varför är namnet Julia viktigt för Lisa?
Varför ringer Eva på hos Lisa klockan tre på natten?

Kapitel 6
Beskriv vad Lisa och Samir gör när Lisa tar ledigt.
Varför går Lisa till boxningsklubben?

Kapitel 7
Lisa berättar sin historia för Samir och han berättar sin för henne. På vilket sätt är de lika?
Förklara vad ”en pärla av sorg” är för något.

Kapitel 8
Varför går Lisa ner till Eva?
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Kapitel 9
Hur reagerar Lisa när Samir inte kommer?

Kapitel 10
Hur många adresser där det bor en Samir finns det?
Tror du att Lisa och Eva bor i en stor stad? Motivera ditt svar.
Vad har hänt med Samir?

Kapitel 11
Beskriv Lisas och Samirs sätt att se på Gud.
Hur länge har Samir ”känt till” Lisa? Varför tog han inte kontakt direkt?

Kapitel 12
Hur slutar kapitel 12?

Kapitel 13
Vad gör Lisa i sin gamla hemstad?
Vad betyder ”hon kör bort från det gamla och in i det nya”?
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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. Berätta allt du vet om huvudpersonen.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur den.

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?

Skriv ett brev till Samir
Du är Lisa. Hon vill skriva ett brev till Samir och berätta hur viktig han är för henne. Skriv det
brevet.

Skriv en fortsättning
Skriv och berätta om Lisas framtid. Vad gör hon? Hur går det med Samir och kaféet? Vad
gör hennes före detta man när han får breven?
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