ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ELISABETH ÖSTNÄS

Mod att ta plats

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Mod att ta plats av Elisabeth Östnäs. 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
Ögonblicket då Teo träffar Rosa förändrar allt. Rosa brinner för kvinnors rättigheter och tar
med Teo på olika arrangemang. Frågan är om Teo vågar stå upp för sin åsikt? Har han mod
att ta plats?

OM FÖRFATTAREN
Elisabeth Östnäs skriver böcker där historien är viktig. Hon har tidigare framförallt skrivit
ungdomsböcker förlagda i Vikingatiden. Mod att ta plats är hennes första lättlästa bok på
Vilja förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

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 Mod att ta plats? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på
andra titlar och motivera dem.

•

Har ni gjort något modigt någon gång? Berätta!

•

Politik handlar om hur man vill att samhället som man lever i ska vara. Hur ser ert
drömsamhälle ut?

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?

•

Vilken person i boken tycker ni mest om och varför?

•

Kalle och Teo har olika sätt att se på kvinnor och kvinnors rättigheter. Tror ni att de
fortsätter att vara vänner? Motivera ert svar.
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