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MARIA FRENSBORG

Den blå kappan

ORDLISTA
Kapitel 2
egentligen (sida 8, rad 2) faktiskt

Kapitel 4
en kappa (sida 13, rad 1) en lite längre jacka/rock

Kapitel 17
rusar (sida 17, rad 43) springer

Kapitel 18
ömt (sida 44, rad 8) kärleksfullt

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 ett verb. Vilket?
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GRAMMATIK
Verb
dansar, dansade, dansat
tänder, tände, tänt
stannar, stannade, stannat
knyter, knöt, knutit
äter, åt, ätit
sover, sov, sovit
älskar, älskade, älskat
Leta efter verben i listan ovan. De finns i kapitel 1. Vilket tempus är texten skriven i?
Två av verben i ordlistan är oregelbundna, vilka?

Skriv färdigt meningen:
Ibland …
Nu …
Efter en stund …
Åh …
Snart …
Vilken mening börjar inte med ett tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vem är Sara? Vad vet du om henne?

Kapitel 2
Vad tycker Sara om hösten?
Vad önskar sig Sara?

Kapitel 3
Varför går Sara in på ”Retro-lyckan”?

Kapitel 4
Vad är det som Sara får syn på?

Kapitel 5
Hur är kappan?

Kapitel 6
Sara säger ”Jag tar den”, vad betyder det? Förklara!
Vad skrattar Sara åt?

Kapitel 7
Vad upptäcker Sara i fickan?

Kapitel 8
Sammanfatta vad som står på lappen.
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Kapitel 9
Tror du att kappan betyder mycket för Sara? Motivera ditt svar.

Kapitel 10
Vad gör Sara på lördagen?

Kapitel 11
Vad funderar Sara över?

Kapitel 12
Vem är det som sitter på kaféet?

Kapitel 13
Beskriv Barbro.

Kapitel 14
Varför har Barbro gett bort kappan?

Kapitel 15
Varför blir Barbro plötsligt blek?

Kapitel 16
Sammanfatta kapitel 16.

Kapitel 17
Vem kommer rusande?
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Kapitel 18
Vad är speciellt med Markus?

Kapitel 19
Varför tror du att Barbro ber dem att lämna henne ensam?

Kapitel 20
Hur känner sig Sara i det här kapitlet?

Kapitel 21
Varför är kappan viktig för Barbro?
Hur slutar boken?
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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.
Vem är huvudperson i boken, tycker du?
Vilka andra personer är viktiga för boken? Beskriv vad du vet om dem.
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.

Skriv och berätta
Vad tror du kommer att hända mellan Sara och Markus?

ANALYSERA
1. Ofta när man skriver berättande text använder man de fem sinnena. Kan du hitta exempel
på när författaren använder:
syn
hörsel
lukt
smak
känsel
Varför tror du att författare gärna skriver så att texten talar till de fem sinnena?
2. Ur vems perspektiv är boken skriven? Hur ser du det?
3. Alla böcker har ett budskap, något som läsaren kan lära sig. Ibland kallas det sensmoral.
Ett typiskt budskap är ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Vad är budskapet i
Den blå kappan? Förklara varför du tycker så, genom att ge exempel ur texten.
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