ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

KATARINA VON BREDOW

Blöta stövlar

ORDLISTA
Kapitel 1
kladd (sida 4, rad 15) – här: saker som behöver torkas bort
kanel (sida 4, rad 18) – en slags krydda
lägger märke till (sida 6, rad 4) – ser och kommer ihåg

KAPITEL 2
en struntsak (sida 17, rad 3) – en oviktig sak
rättade till (20, rad 3) – här: satte mössan rätt

KAPITEL 3
sticka iväg (sida 32, rad 3) – här: kontrollerade inte känslorna

KAPITEL 4
rasat ihop (sida 40, rad 8) – ramlat i en hög

KAPITEL 5
knyts åt (sida 46, rad 9) – dras ihop

KAPITEL 7
invigas (sida 81, rad 10) – öppna för första gången
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Arbeta med ordlistan.
Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord vad
meningarna betyder.
Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
I ordlistan finns flera verb. Vilka?
Kan du något annat ord eller uttryck för ”att rätta till?”

GRAMMATIK
Verb
börjar, började, börjat
glömmer, glömde, glömt
lämnar, lämnade, lämnat
hämtar, hämtade, hämtat
torkar, torkade, torkat
drar, drog, dragit
tror, trodde, trott

Leta efter verben i listan ovan. De finns i kapitel 1. Vilket tempus har de i texten?

Skriv färdigt meningen:
När …
Nu …
Sedan …
Det …
Efter …
Då …
Vilken mening börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vilken veckodag var det när allt började?
Förklara vad som var speciellt den dagen.
Hur känner sig Lucia?

Kapitel 2
Vad har Lucia bestämt sig för? Varför?
Hur långt är det till Luleå?
Hur beskriver Lucia Eriks ögon?

Kapitel 3
Varför är Lucia orolig och rastlös?
Vad tror du att Lucia egentligen hade velat göra den här helgen?
Varför blir Lucia besviken på måndagsmorgonen?

Kapitel 4
Vad hade Lucia fel om?
Vem är det som ringer och varför är det konstigt?

Kapitel 5
Hur är Majas första möte med John?
Vad känner Lucia i det här kapitlet?
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Kapitel 6
Varför går Maja och Lucia på rean?
Vem är Elin?
Vad blir Lucia förvånad över?
På vilket sätt är Erik och Lucia lika varandra?

Kapitel 7
Vad bestämmer Erik och Lucia?
Hur slutar boken?

SKRIVA
Sammanfatta
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.
Berätta allt du vet om huvudpersonen.
Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.

Ge ett omdöme
Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte om. Förklara varför du valde just den
sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
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?
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Ge råd
Lucia är rädd för att bli sviken igen. Vilka råd skulle du vilja ge till Lucia?

Vad tror du kommer att hända nu?
Skriv och berätta vad du tror kommer att hända mellan Lucia och Erik. Blir de ett par?

ANALYSERA
Ur vems perspektiv är boken skriven? Hur ser du det?
Det går att säga att det finns två berättelser i den här texten. Den ena är den mellan John
och Maja, den andra är den mellan Erik och Maja. På vilket sätt är berättelsen mellan John
och Maja viktig för vad som händer mellan Maja och Erik?
Vid ett par tillfällen tar berättelsen en lite oväntad vändning. Nämn två sådana tillfällen och
förklara varför de är oväntade och hur de påverkar vad som händer härnäst.
På sida 41 står ordet Familjepizza i kursiverad stil. Varför är ordet markerat på det viset?
Förklara så utförligt du kan.
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