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Elevmaterial
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Namn:

Före läsningen

1.  Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad handlar boken om?

3. Ett ”citat” är en mening eller några meningar tagna ur en större mängd text. Välj ut ett citat i boken 
som du tycker om eller reagerade på. Varför valde du just det citatet?

2. Välj ut fem ord eller uttryck  som du inte förstår. Slå sedan upp orden i en ordbok och skriv ner vad 
de betyder. (Till exempel sida 7: gå i uppfyllelse = något man önskat blir sant)

Under läsningen
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7. Var slutet bra? Skulle du vilja att det slutade på något annat sätt?

Efter läsningen

5.  Fanns det något i boken du gillade extra mycket?

6. Fanns det något som du inte gillade i boken?

4. Vad tyckte du om boken?
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Kapitel 3. Vad är det Luke gör som oväntat ger honom över tio pund?

Textförståelse

Kapitel 1. Varför ger Polly Luke skulden för att hon mår dåligt och dricker?

Kapitel 2. Varför väljer Luke att följa med Dave in i den tomma kontorsbyggnaden?

Kapitel 1. Varför stöter Luke bort Gemma när hon försöker få kontakt med honom i början av boken?
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Kapitel 5. Hur reagerar Polly allra först när Luke kommer tillbaka?

Kapitel 4. Varför blir Luke bortkörd av ägaren till puben?

Kapitel 5. Hur får Luke tag på ett pund så att han kan köpa lite godis och något att dricka?

Kapitel 4. Hur förlorade Luke sin gitarr?

Kapitel 6. Varför tar Luke med sig sin gitarr till skolan och förvarar den hos mr King?
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Textförståelse, nivå 2

Varför tror du att Luke stötte bort människor som försökte hjälpa honom, som Gemma och läraren  
mr King?

Vad tror du det är som får Luke att till sist ringa larmnumret och be polisen och socialen om hjälp?

Personbeskrivning
Välj ut en karaktär i boken och berätta om honom eller henne (t.ex. Luke, Gemma, Polly eller Big John). 
Vad gör personen på dagarna? Vad är viktigt för honom/henne? Hur är hen som person? Gillar du 
personen? Varför/varför inte?

Hur hade Luke det hemma innan han blev utslängd? Berätta med egna ord om hans situation.
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Rådgivaren
Välj ut en karaktär i boken som du reagerade lite extra på. Kanske tyckte du att hen uppträdde kon-
stigt, kanske ogillade du vad personen gjorde, eller så tänkte du kanske att personen behövde hjälp 
eller stöd på något sätt. 

Vilka/vilket råd skulle du vilja ge den här personen?

Jag har valt ut:
Mitt råd är:
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