Dessa uppgifter har 8-or på Tolvåkerskolan arbetat med.

I taket lyser stjärnorna
Innehållsfrågor

Svara individuellt på frågorna. Frågorna ska vara utförligt besvarade. Ge
alltid exempel ur texten som styrker dina åsikter/svar.
(tom kap 7):
1. Hur framställs mamman i boken? Vilket förhållande har Jeanna och
mamma?
2. Susanna är Jeannas bästa kompis. Hurdan är hon?
3. Hur beskrivs Ullis (Ulrika)? Varför?
4. Jeanna är kär i Sakke. Hur märks det? Är han intresserad?
Innehållsfrågor (resten av boken)
1. Hur känner Jenna när mormor kommer och ska bo i Jennas och
hennes mammas lägenhet? Varför känner hon som hon gör? (kap
13, 15)
2. Varför blir Jenna så irriterad på Susanna? (kap 15)
3. Vem är Marita och på vilket sätt är hon en betydelsefull person?
4. Hur kan det bli så att Jenna och Susannas storebror dansar på hans
rum? Jenna är ju kär i Sakke!? (kap 19)
5. Varför tycker inte Jenna att situationen men mamman och soffan är
kul? Det tycker ju de andra, eller? (kap 22)
6. Hur skulle du, med egna ord, beskriva ”födelsedagssituationen” i
matsalen? (kap 26)
7. Ge exempel på hur Jenna visar sin sorg, och när hon gör det.
8. I kapitel 30 känns det som om det är en avgrund mellan Jenna och
hennes kompis Susanna. Ändå vill de inte riktigt kännas vid att det
är så, utan de försöker båda liksom ”släta över” det. De vill inte
inse. Vad är det de inte vill inse? Hur försöker de få det bra igen,
åtminstone på ytan?

I taket lyser stjärnorna
Skrivuppgifter
•

Låtsas att du är Jenna och att du genom 118118 fått reda på din
pappas adress. Du bestämmer dig för att det känns bättre att skriva
än att ringa. Skriv brevet till din pappa.

•

Skriv en eller flera dikter som handlar om sorg, döden eller vänskap.

•

Låtsas att du är Susannas storebror och att du faktiskt blivit totalkär
i Jenna. Jenna har nyligen varit hos dig, och ni har dansat till Kent.
När hon gick, gick du på din fest. Du kommer hem efter festen och
du skriver i din dagbok om hur du kände dig när Jenna var hos dig,
och om hur du hade det på festen.

Har du frågor: Kontakta Maria Bolmehag (maria.bolmehag@kavlinge.se)

