ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MOA ERIKSSON SANDBERG

Nicos bok

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Nicos bok av Moa Eriksson Sandberg. Materialet är
tänkt att vara ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter. I
elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor,
skrivuppgifter och analysuppgifter.

OM BOKEN
Nicos bok är den tredje delen i Moa Eriksson Sandbergs serie om vännerna Azra, Linn och
Nico.
Tjejerna har tagit studenten och nu är det höst. Nico satsar helt på dansen, Linn har flyttat
till London och Azra läser juridik.

OM FÖRFATTAREN
Moa Eriksson Sandberg har gett ut en rad böcker för ungdomar. Serien om Azra, Linn och
Nico är hennes första serie med lättlästa böcker för Vilja förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Nico älskar att dansa. Vad tycker du om att göra på fritiden? Hur länge har du gjort det?
Vad är det bästa med din hobby?
2. Vad har du för drömmar om framtiden? Hur vill du att ditt liv ska vara om 5, 10 och 20 år?
3. Nico har bilder på väggen av artister som har inspirerat henne. Berätta om en person
som är din förebild och som inspirerat dig?
Diskutera
1. Nico slutade dansa balett när en lärare var elak mot henne. Har ni fått sårande
kommentarer någon gång som fått er att tvivla på er själva? Hur bemötte ni dem?
Nu har Nico bra lärare och hon tycker om balett igen. Hur ska en riktigt bra lärare vara
tycker ni?
Nico hjälper sin mamma mycket med att ta hand om sina småsyskon. Vad tycker ni om
det? Hur mycket är det rimligt att ungdomar hjälper till hemma?
2. De tre vännerna gör olika saker efter gymnasiet. Vad skulle ni välja att göra om ni fick
bestämma helt fritt? Resa? Studera? Jobba?
3. ”Det räcker inte att vara bäst”, säger Nicos danslärare Sofi. Vad menar hon? Håller ni
med? Varför/varför inte?
4. Nicos mamma följer med henne till skolan och pratar med Sofi. Vad tycker ni om det?
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