ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MAEVE BINCHY

Hela huset fullt

ORDLISTA
Kapitel 1
vette ut mot (sida 18, rad 5) – var placerat

Kapitel 2
bidra till (sida 26, rad 8) – ge något till / hjälpa till med
röjer av (sida 33, rad 17) – tar bort alla saker

Kapitel 3
tankfull (sida 37, rad 5) – full av tankar
snoka (sida 41, rad 16) – vara nyfiken

Kapitel 4
lönlöst (sida 63, rad 3) – här: det går inte

Kapitel 6
var sig precis lik (sida 88, rad 1) – här: att hon inte hade förändrats

Kapitel 8
häpen (sida 117, rad 1) – förvånad / överraskad
kompensation (sida 122, rad 16) – ersättning
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Kapitel 9
vältra sig i (sida 140, rad 9) – här: fortsätta leva i smuts
förstummade (sida 153, rad 12) – här: så förvånade att de inte kunde reagera

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. Beskriv vad ”vältra sig i” betyder. Finns det något liknande uttryck på ditt språk?
4. Titta på orden i ordlistan. Till vilken ordklass hör de flesta av orden?
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GRAMMATIK
Verb
röjer upp, röjde upp, röjt upp
fantiserar, fantiserade, fantiserat
bär, bar, burit
sjunger, sjöng, sjungit
förbereder, förberedde, förberett
upptäcker, upptäckte, upptäckt

Leta i boken efter verben ifrån listan. Verben finns i första kapitlet. Skriv av meningen som
står i preteritum (dåtid). Ändra sedan tempus på verben till presens (nutid).

Välj fem verb från kapitel 2. Skriv dem i tabellen:
Presens

Preteritum

Perfekt

Skriv färdigt meningen:
1. När …
2. Halv fem i morse …
3. I dag…
4. Där …
5. Då …
Vilken/vilka mening(-ar) börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vem handlar boken om?
På vilket sätt hade det varit en lång dag för Dee Nolan?
Beskriv hur det ser ut i huset när Dee kommer hem från jobbet.
Hur länge hade Liam arbetat för Mash?
Varför bestämmer sig Liam och Dee för att prata i sovrummet?
Vad berättar Liam för Dee?
Kapitel 2
Beskriv hur samhället där Dee och Liam bor är. Hur har människor det?
Vad i boken får dig att tänka att det är så i samhället?
Varför säger Dee att hon och Liam har mer tur än många?
Hur reagerar barnen när de får veta att deras pappa har förlorat sitt arbete?
Kapitel 3
Varför blir Josie förvånad när Dee inte vill följa med och äta lunch?
Anthony blir också förvånad, vad blir han förvånad över?
Varför måste Helen ställa in skolresan till Paris?
Kapitel 4
Vem är Ronan?
Rosie har goda nyheter när hon kommer hem, vilka?
Varför går Helen till Maud och Marco?
Varför är Sicilien speciellt för Dee och Liam?
Vad är det som Liam tycker är lönlöst?
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Kapitel 5
Varför vill Rosie, Helen och Anthony ha ett krismöte?
I vilken stad bor Dee och Liam?
På vilket sätt hjälper miss Mason Dee?
Vad skriver Anthony i sms:et till sina systrar? Sammanfatta sms:et i en mening.
Kapitel 6
På vilket sätt var det inte sig likt i huset längre?
Hur har Rosie det i London?
Vem är Simon?
Vad gör Miss Mason och Dee tillsammans?
Kapitel 7
Vad menar Lily med att det kan kännas ensamt i en stor stad, tror du?
Berätta om lunchen, vad händer och vad är speciellt med det?
Vad har hänt med det lilla grovköket?
Vad tycker barnen om förändringen i grovköket?
Kapitel 8
På vilket sätt är två dagars ledighet viktigt för Ronans äktenskap?
Rosie känner sig skyldig till sina barns beteenden, varför?
Vad lär sig Helen när hon pratar med Fiona?
På vilket sätt är Ronan beredd att förändras?
Vad betyder det att ”inte vara petig”?
Vad händer i slutet av kapitel åtta?
Kapitel 9
Vilka förändringar sker i barnens liv i kapitel nio?
Marco säger till Helen att han kommer att sakna henne, är det sant tror du? Motivera ditt svar.
Hur slutar boken?
– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
5

MAEVE BINCHY

Hela huset fullt

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 och de andra personerna i boken.
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. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?

Ge tips och råd
Anthony bor i en lägenhet med några killkompisar. Han vill hålla på med sin musik. Vilka råd
vill du ge honom?
Rosie och Ronan försöker få sitt äktenskap att fungera. Vilka råd vill du ge till dem?
Helen är nykär men lite snål. Vilka råd vill du ge till henne?

Skriv en fortsättning
Skriv och berätta om vad som händer med Dee och Liam. Hur har de det på Sicilien? Får
Liam ett nytt jobb och kommer de att fortsätta att hyra ut barnens rum? Skriv och berätta
vad du tror händer framöver.
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Analysera
1. Författaren byter person som berättelsen utgår ifrån ibland. Mellan vilka olika personer
skiftar berättarperspektivet?
2. Beskriv språket i boken. Är det ett ungdomligt språk, är det mycket talspråk eller är det
kanske mer skriftspråkligt och ålderdomligt? Förklara vad du tycker och motivera ditt
svar.
3. Vad får du veta om det samhälle som familjen lever i? På vilka sätt är det likt eller olikt
det samhälle som du lever i?
4. Författaren låter barnen skicka sms till varandra. Vad har sms:en för funktion i
berättelsen?
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