ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

PER ALEXANDERSSON

Jared kör truck

ORDLISTA
Kapitel 1
frisyr (sidan 5, rad 6) – olika sätt att ha sitt hår på
företag (sidan 6, rad 5) – affärsrörelse, en verksamhet där man utför något, exempelvis bakar
bröd eller driver ett gym
lager (sidan 6, rad 6) – förråd där man förvarar olika saker, exempelvis brädor, däck eller som
här; olika sorters mjöl och socker
perfekt (sidan 7, rad 2) – väldigt bra

Kapitel 2
bänkpress (sidan 9, rad 7) – en övning man gör på gym för att träna bland annat bröstet. Man
ligger ner och har en stång över bröstet som man lyfter upp och ner.
pressar (sidan 9, rad 8) – trycker
blond (sidan 10, rad 9) – en person med ljust hår. Motsatsen till en mörkhårig person.
bra överens (sidan 10, rad 14-15) – fungerar bra ihop, trivs tillsammans

Kapitel 3
couscous (sidan 12, rad 6) – små gryn som är gjorda av vete och äts som tillbehör till kött och
kyckling
hyran (sidan 13, rad 4) – en avgift man betalar för sitt boende
matbordet (sidan 13, rad 10) – ett bord där man äter
skrivbordet (sidan 14, rad 3) – ett bord där man sitter och arbetar
kapitel (sidan 14, rad 6) – en del av en bok
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bromsar (sidan 14, rad 10) – bromsarna gör att en truck, en cykel eller en bil stannar.
Bromsarna ”klämmer åt” hjulet så det inte kan snurra. När hjulet inte längre kan snurra så
stannar det.
styrning (sidan 14, rad 10) – här: hur man styr (kör) en truck

Kapitel 4
nervösa (sidan 15, rad 4) – oroliga, lite rädda
chansa (sidan 16, rad 9) – gissa
godkänt (sidan 17, rad 3) – man klarar exempelvis ett prov
anstränga sig (sidan 18, rad 7) – jobba hårt
förebild (sidan 18, rad 8) – någon man ser upp till och tycker är bra (jag vill vara som han – han
är min förebild)
villa (sidan 19, rad 3) – hus

Kapitel 5
lastpall (sidan 20, rad 6) –
						
långsidan (sidan 20, rad 10) – de långa sidorna på t.ex. en lastpall
stadigare (sidan 20, rad 10) – stabilare, om något är stadigt så sitter det fast och är svårt att
flytta
höglagret (sidan 21, rad 3) – ett lager där olika saker staplats och förvaras på höjden
pallställ (sidan 21, rad 6) – en slags hylla där man kan ställa olika pallar
stapla på höjden (sidan 21, rad 5) – man ställer olika pallar, olika saker, på varandra och bygger
på höjden
fristapla (sidan 21, rad 6) – man staplar lite överallt på golvet där det finns ledigt utrymme
laddar (sidan 21, rad 11) – här betyder det att man tillför elektricitet till ett batteri så att det blir
fullt av kraft
genomgången av trucken (sidan 21, rad 12) – man tittar på att allt ser ut som det ska: däck,
hissanordning etc.
kontrollen (sidan 21, rad 13) – undersökningen, inspektionen, översynen. Man tittar igenom
något.
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Kapitel 6
bläddra (sidan 23, rad 10) – leta igenom olika sidor utan att titta på någon särskild
korkad (sidan 24, rad 2) – dum
hyra ut (sidan 25, rad 1) – låna ut exempelvis ett rum mot betalning
fixa (sidan 25, rad 8) – ordna
skaffa (sidan 26, rad 3) – få fram, ordna fram, fixa

Kapitel 7
säkra godset (sidan 27, rad 5) – göra så att godset inte kan trilla av

pallkragar (sidan 27, rad 9)

gafflarna (sidan 28, rad 10)
gasar (sidan 29, rad 2) – trycker ner gaspedalen och ger mer kraft åt motorn så att trucken kan
köra snabbare
synd (sidan 29, rad 5) – här: tråkigt
rensar (sidan 29, rad 12) – tar bort
oroliga tankar (sidan 29, rad 13) – jobbiga tankar

Kapitel 8
skyndar (sidan 31, rad 1) – går snabbt
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svajar till (sidan 31, rad 11) – vinglar till
ryter (sidan 32, rad 4) – skriker med arg röst
sänker (sidan 32, rad 9) – hissar ner
lossa (sidan 32, rad 10) – lasta av
bröt (sidan 33, rad 1) – här: gjorde inte som man ska, gjorde fel
riskerade (sidan 33, rad 2) – äventyrade, gjorde så att det kunde blivit farligt

Kapitel 9
allvaret (sidan 34, rad 4) – här: när de kommer ut på praktik så ska de visa vad de lärt sig. Det är
inte längre skola, det är på riktigt.
skött er (sidan 35, rad 2) – varit duktiga
handledare (sidan 35, rad 12) – en person som tar hand om en när man är på praktik. En
handledare berättar om regler och tider, visar vad man ska göra och tar extra hand om en.
lista (sidan 36, rad 1) – en lapp med olika namn
anslagstavlan (sidan 36, rad 2) – en tavla där man kan sätta upp olika papper med information
bageri (sidan 36, rad 5) – ett företag som gör bröd, bullar och kakor
anställa (sidan 38, rad 5) – ge någon jobb

Kapitel 10
osäker (sidan 39, rad 4) – rädd, nervös. Motsatsen till säker.
overall (sidan 40, rad 8) – byxor och tröja i ett
hårnät (sidan 40, rad 9) – ett nät som skyddar håret. Ett hårnät ser ut som en mössa. Man har
det för att det inte ska komma hår i maten.
råvarorna (sidan 40, rad 14) – här: det man bakar bröd av, exempelvis mjöl, smör, salt, socker …
produktionen (sidan 41, rad 1) – tillverkningen
packdelen (sidan 41, rad 4) – där man packar ihop varorna, exempelvis lägger kakorna i en stor
kartong
färdiga produkterna (sidan 41, rad 6) – de färdiga bröden och kakorna
stressad (sidan 41, rad 10) – man har bråttom och är jäktad
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pallar (sidan 42, rad 7) – här: lastpall
packen (sidan 42, rad 8) – ett namn för stället där man packar

pall-lyftare (sidan 42, rad 12) – en slags handtruck som man styr med handen
handtruck (sidan 43, rad 1) – pall-lyftare (se ovan)
besviken (sidan 43, rad 2) – lite ledsen, här: på sig själv

Kapitel 11
fräser argt (sidan 44, rad 7) – är irriterad
trångt (sidan 45, rad 3) – smalt utrymme, det finns ingen plats
hög signal (sidan 45, rad 8) – högt ljud
rusande mot (sidan 46, rad 3) – sprang mot
intryckt (sidan 46, rad 7) – här: knappen trycks in
nödstopp (sidan 47, rad 6) – ett stopp som man ska använda om man måste stanna alla maskiner.
Exempelvis kan man trycka på nödstopp om någon fastnat med en arm i maskinen.
problem (sidan 48, rad 10) – bekymmer
komma åt av misstag (sidan 49, rad 4) – man rörde vid knappen utan att vilja det. Det var inte
meningen att röra vid knappen.
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Kapitel 12
kämpa på (sidan 51, rad 11) – arbeta på, fortsätta även om det är jobbigt
är ordnade (sidan 52, rad 4) – man har lagt/ställt sakerna på ett visst sätt
datoriserat (sidan 52, rad 5) – styrs av en dator

streckkoder (sidan 52, rad 7) –
läsare (sidan 52, rad 8) – här: en apparat som läser av streckkoderna
avprickat (sidan 52, rad 10) – man har checkat av, räknat av varan
skydd (sidan 53, rad 4) – här: något som sitter för nödstoppen så att man inte kan komma åt
knapparna

Kapitel 13
rutiner (sidan 55, rad 5) – vanor, en rutin är när något alltid är på samma sätt
saknar (sidan 56, rad 6) – att inte ha, här: vi behöver
sköter dig fint (sidan 57, rad 12) – du är duktig och gör ditt jobb
lönar sig (sidan 59, rad 14) – det är alltid bra

kapitel 14
råkade (sidan 62, rad 8) – gjorde något utan att det var meningen
hoppa av (sidan 62, rad 14) – här: sluta kursen
envisa (sidan 63, rad 4) – man ger inte upp utan försöker igen och igen
kämpat (sidan 63, rad 4) – arbetat hårt för något
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INNAN DU BÖRJAR LÄSA
Fundera över omslaget och bokens titel. Vad får du för tankar? Vad tror du boken kommer
handla om?

UNDER TIDEN DU LÄSER
Frågor efter kapitel 1
Varför tycker Aida att Jared ska spara ut sitt hår?
Vad ska Jared göra under sin praktik?
Varför tycker Aida det är en perfekt utbildning för Jared?

Frågor efter kapitel 2
Vem är Mats?

Frågor efter kapitel 3
Varför är det så viktigt för Jared att klara provet?
Vad handlar det sista kapitlet om som Jared läser innan han ska gå och lägga sig?

Frågor efter kapitel 4
Jared får chansa på en fråga. Vad innebär det att man chansar?
Varför försvinner Jareds leende när hans pappa säger till honom att han ”kunde ha fått alla
rätt, om du läst på bättre?”
Varför tycker pappan det är viktigt att Jared anstränger sig?
Vad innebär det att ”tappa tron på sig själv”?

Frågor efter kapitel 5
Vad är gods för något?
Varför är det bättre att ta pallen från långsidan?
Vad är skillnaden mellan att stapla på höjden och fristapla?
Varför är det bättre att stapla på höjden?
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Frågor efter kapitel 6
Vad tänker Jared om Mats erbjudande att flytta in hos honom?
Varför, tror du, är det så viktigt för Jared att inte känna sig korkad?

Frågor efter kapitel 7
Vad är en pallkrage?
Vad innebär det att säkra godset?
Varför är det viktigt att köra sakta och inte för snabbt?
Varför tränar Jared så långa pass på gymmet, tror du?

Frågor efter kapitel 8
Varför blir Lasse så arg på Ramin?

Frågor efter kapitel 9
Jared vet att allvaret börjar när de ska ut på praktik. Vad menar han med det?
Var ska Jared ha sin praktik någonstans?
Vad är skillnaden mellan att praktisera och att jobba?

Frågor efter kapitel 10
Varför får Jared ett hårnät?
Vad kan det finnas för råvaror på ett bageri?
Varför är Eva så stressad?
Hur reagerar Jared när Åke säger att han ska använda en handtruck (pall-lyftare)?
Vad är skillnaden mellan en truck och en handtruck?
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Frågor efter kapitel 11
Vad är det som gör att bandet med kakor stannar?
Vad händer med kakorna när bandet stannar?
Hur reagerar Eva på det som händer?
Varför blir Jared ledsen, tror du?
Enligt Åke är det inte Jareds fel. Hur förklarar Åke det som hände?

Frågor efter kapitel 12
Vad kan man se när man läser av streckkoderna på godset?
Varför känner Jared att praktiken går bra?

Frågor efter kapitel 13
Varför blir Jared besviken när Åke är sjuk?
Jared blir erbjuden jobb. Hur länge då?
Vad tror du Jared tänker när Eva säger att det inte var hans fel att han kom åt nödstoppet?

Frågor efter kapitel 14
Hur menar Mats när han säger att han och Jared är lika?
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EFTER ATT DU LÄST KLART
Reflektionsuppgift
Ramin får inte gå klart kursen eftersom han slarvar och håller på att välta hela trucken.
Lasse blir väldigt arg på honom för detta.
Är det rätt eller fel att avbryta utbildningen för Ramin? Hur hade du tänkt och gjort om du
varit Lasse?
Fundera en stund och skriv sedan ner dina tankar.

Skrivuppgift
Skriv en recension av boken. I din recension ska du mycket kort skriva om vad boken handlar
om, vem den är skriven av och var den utspelar sig. Men det viktigaste av allt är att du
berättar vad du tyckte om boken. Vad var bra? Vad var mindre bra? Var det något du inte
förstod? Vem kan ha glädje av boken? Det är viktigt att du förklarar varför du tycker som du
gör.
Rubrik: Jared kör truck – recension
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