ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MOA ERIKSSON SANDBERG

Linns bok

ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN
ORDLISTA
Kapitel 1
stammis, stammisar (sida 3, rad 7) personer som går ofta till samma kafé eller restaurang.
barista (sida 5, rad 2) person som arbetar med att göra och dekorera kaffe.

Kapitel 2
fnysa (sida 9, rad 14) göra ett ljud genom att blåsa ut luft genom näsan för att visa missnöje.
harkla sig (sida 11, rad 15) göra ett ljud för att få upp något ur halsen, eller få uppmärksamhet

Kapitel 3
kaxigt (sida 13, rad 8) självsäkert

Kapitel 4
beslutsam (sida 18, rad 2) bestämd
strålar (sida 22, rad 5) här: ser jätteglad ut

Kapitel 5
blänger (sida 27, rad 10) tittar argt

Kapitel 7
avskyr (sida 32, rad 10) tycker väldigt illa om, hatar

Kapitel 10
ögonvrån (sida 53, rad 11) utsidan av ögat
mottagning (sida 53, rad 15) kalas hemma efter studenten
brinner för (sida 56, rad 5) något som är väldigt viktigt
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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.

GRAMMATIK
Verb
Linns bok är skriven i presens (nutid). Skriv om följande meningar ur boken till preteritum
(dåtid).
Exempel: Sedan springer de ut. ¨ Sedan sprang de ut.
1. Linn går in på Adams kafé med bestämda steg.
2. Linn och Nico åker till stan efter lunch.
3. Linn är glad efter shoppingen.
4. Linn är en kvart för tidig.
5. En stund senare dyker Azra upp.
6. Pappa harklar sig.
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TALSPRÅK OCH SKRIFTSPRÅK
I Linns bok används en del talspråk, som passar bra när någon pratar. Para ihop orden i den
vänstra kolumnen nedan med synonymer (ord som betyder nästan samma sak) i den högra
kolumnen, som är bättre att använda i skrift.
kolla			väldigt
shoppa		skolan
plugget		 prata
himla			titta
fattar			studera
bästis			

förstår

snacka			bästa vän
plugga			handla

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vad drömmer Linn om att göra efter studenten?
Vad vill hennes pappa att hon ska göra?

Kapitel 2
Vad ska Nico göra efter studenten?
Vad ska Azra göra?

Kapitel 3
Vem är Jenny?
Varför tycker Linn inte om Jenny?
Vad har hänt med Linns mamma?
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Kapitel 4
Vem är Adam?
Vad är Linns plan?
Hur går det?

Kapitel 5
Vad ska Linn och Nico göra i stan?
Hur har Azra förändrats sedan hon blev ihop med Sam?
Hur ser klänningarna ut som de köper till studenten?

Kapitel 6
Vad säger mannen till Linn?
Vad är dina tankar om det?
Hur reagerar Linn?

Kapitel 7
Varför tror du att Linn blir arg när Jenny försöker vara snäll?
Vad tror Linn att Jenny och hennes pappa pratar om?

Kapitel 8
Vad får Linn göra på kaféet?
Vad får kaffedoften henne att tänka på?

Kapitel 9
Varför vill Linn inte ha några syskon?
Vad pratar Linn och Jenny om?
Varför skäms Linn?

Kapitel 10
Vilka kommer till Linns mottagning?
Vad får Linn i present av sin pappa?
Varför tror du att han har ändrat sig?

Kapitel 11
Vad gör Linn när hon träffar mannen som kallade henne hora?
Tycker du att hon gör rätt eller fel?
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SKRIVA
Min framtid
Skriv en text om din framtid och hur du hoppas att ditt liv ser ut om två år, fem år och tio år.
Du kan till exempel svara på följande frågor:
•

Vad gör du?

•

Var bor du?

•

Hur mår du?

•

Vilka personer är viktiga i ditt liv?

Mitt favoritfoto
På sida 17 beskriver Linn sitt favoritfoto när hon sitter i sin mammas knä och de ser på varandra och skrattar.
Leta fram ett eget favoritfoto, skriv en text som beskriver fotot.
Du kan skriva om:
1. Fotot
• Varför valde du det?
•

När och var är det taget?

•

Vilka känslor får du när du tittar på fotot?

2. Personerna på bilden
• Vilka är de?
•

Hur ser de ut?

•

Vad gör de?

3. Miljön
• Var är bilden tagen?
•

Vilken årstid är det?

•

Vilket väder är det?
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SAMMANFATTNING
Gör en ny baksidestext om Linns bok. Sammanfatta kort vad boken handlar om.
Du kan använda följande ord som stöd.
Boken handlar om ________________________________________________.
De _____________________________________________________________.
Först ___________________________________________________________.
Sedan __________________________________________________________.
Därefter ________________________________________________________.
Slutligen _______________________________________________________.

Text och tanke
”Jag skiter i pappa och jag skiter i Jenny. Snart tar jag studenten, och jag tänker följa mina
drömmar, inte pappas. Skit samma om han slutar betala min mobil. Jag kan skaffa ett jobb.”
1. Citatet ovan är från sida 18 i Linns bok. Läs citatet och skriv sedan dina tankar om det.
Tycker du att Linn gör rätt? Hur hade du gjort i samma situation?
2. Välj sedan ut ett eget citat ur boken. Berätta varför du valde det, vad som har hänt innan
och vad som händer efter. Skriv sedan ner de tankar citatet väcker hos dig. Det kan
handla om karaktärernas agerande, eller kopplingar till det eget liv. Associera fritt.
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