ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MAEVE BINCHY

Hela huset fullt

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Hela huset fullt av Maeve Binchy. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen. I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling
samt ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och
skrivövningar.

OM BOKEN
Dee och Liam har vuxna barn som fortfarande bor hemma. De har ont om pengar trots
att Dee arbetar så mycket hon bara kan. Hemma lyfter ingen ett finger för att hjälpa till
med hushållet. När Liam blir av med jobbet ställs allt på sin spets och barnen tvingas att ta
ansvar.

OM FÖRFATTAREN
Maeve Binchy (1939–2012) var en enastående produktiv irländsk författare. Binchys
romaner handlar om livet i Irlands småstäder och förhållanden familjer och vänner emellan,
ofta serverat med en stor portion humor. Hennes böcker utspelar sig i mötet mellan
gammalt och nytt. Maeve Binchy är översatt till en mängd olika språk. Nu finns hon genom
Anna Rosenqvists översättning även på lättläst svenska.
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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 Hela huset fullt? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.

•

I boken finns det många personer. Huvudpersonen är Dee, men alla i familjen är viktiga
för handlingen. Fundera över hur de olika personerna är. Vilka egenskaper har de?
Bestäm dig sedan för vem du är mest lik och varför.

•

Har du känt dig ensam i en stor stad 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?

•

Dee vill att barnen ska börja ta ansvar, men gör hon det på rätt sätt tycker ni?

•

Dee tvingar sina barn att förändras. Men vem förändras egentligen mest? Diskutera
tillsammans vilka olika förändringar som de olika personerna går igenom och vad de
beror på.

•

Helen blir kallad för snåljåp. På vilka olika sätt tycker ni att hon är en snåljåp?

•

I slutet av boken åker Dee och hennes man på semester och barnen verkar ha det bra,
men tror ni att det varar för alltid? Vad tror ni händer i familjen i framtiden?
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