Pedagogiskt material till
Pärlor av glas
av Camilla Lagerqvist
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambasssadörerna

Innan du börjar läsa boken:

Titta på bokens pärmbild. Nämn tre saker som du lägger märke till
på pärmbilden.

1.

2.

3.

Under vilken tidsperiod tror du att boken kommer att utspela sig?
Varför tror du det?

Kapitel 1

Skriv ner tre saker du får veta om berättarjaget i bokens första
kapitel.

1.

2.

3.

Skriv ner tre svåra ord i första kapitlet och ta reda på deras betydelse.

1.

2.

3.

Varför tror du att Malcolm von Klingsparr och hans fru är så elaka
mot Nessa?

Fattighjon, lögnare, lusfia! ropar barnen efter Nessa. Vad betyder de
orden?

Fattighjon =

Lögnare =

Lusfia =

Kapitlets allra första stycke slutar med de spännande orden Det var
också kvällen då mitt liv tog slut. Efter att du har läst första kapitlet,
vad tror du att Nessa menar med de orden?

Kapitel 2

Vad ska hända när Nessa fyller fjorton år, enligt hennes mamma?

Vad har mamma sagt om den lilla stugan som visar sig vara en lögn?

Ida säger att Nessa är gammal nog att tjäna piga. Vad innebär det
att tjäna piga?

Kapitel 3

Leta fram en bild på en bil från 1920-talet. Gör en skiss av den.

Ta reda på tre fakta om automobilens historia och skriv ner dem.

1.

2.

3.

Kapitel 4

Varför har Amelie rymt från sin familj?

Vem är Philip och August?

Vad tror du Amelie menar med att män och pojkar har det mycket
lättare i den här världen?

Charleston är en stad i South Carolina, men vilket charleston tänker
Amelie på?

Kapitel 5

Nämn två saker som läsaren får veta om de brev som Nessa hittar i
kappsäcken.

Nessa berättar att hennes mormor var vallon. Vad är en vallon?

Vad finns nere till vänster nere på bokens pärmbild och på vilket sätt
hänger det ihop med breven?

Kapitel 6

Mannen utan ansikte har nämnts ett par gånger i boken nu, men
läsaren vet fortfarande väldigt lite om honom. Vem skulle han kunna
tänkas vara?

Varför fick Amelie tidigare inte dansa?

Vem är det som kallas för Glöden?

I slutet av kapitlet nämns tre olika sorters boningar: en träbyggnad,
ett flervåningshus och ett slott. Skriv ner tre andra typer av hus du
känner till.
1.

2.

3.

Kapitel 7

Glöden kommer från södra Stockholm och använder slang. Vad tror
du att han menar med följande meningar?
1. Det finns en binge till dig också om du vill slagga över.

2. Ni svänger väl era lurviga ikväll?

3. Hur mycket raspar dinkan?

Skrev ner tre detaljer som finns i den f.d balsalen, danspalatset
1.

2.

3.

Vem är Lydia?

Kapitel 8

Amelie klipper av sig flätan och vill skaffa sig en modernare frisyr. Vad
kallar hon den nya frisyren?

Leta fram en bild på Amelies frisyr och rita en bild av dig själv med
samma frisyr.

Kapitel 9

Under danstävlingen nämns många olika sorters danser. Skriv ner
minst tre av dem.

1.

2.

3.

Nessa får första gången smaka på en för henne helt ny frukt, vilken?

Hur tycker hon att frukten smakar?

Vilken är din favoritfrukt?

Hur skulle du beskriva dess smak och lukt?

Kapitel 10

Vem vinner danstävlingens första pris?

Första priset är en summa på 200 kronor. Ta reda på hur mycket 200
kronor år 1925 skulle vara värt idag.

Varför tror du Oliver försvann så hastigt?

Kapitel 11

Vad är Nessas riktiga namn?

Hur känner sig Nessa då hon tänker tillbaka på sin skoltid?

Vad är det första intrycket Nessa får av Stockholm?

Varför tror du att Nessa ljuger och fabulerar då mannen med
skärmmössa frågar vad hon gör i hamnen?

Kapitel 12

Efter att Amelie ringt några samtal på hamnkontoret avslöjas en av
Nessas lögner. Vilken?

Amelie berättar vad som gjorde att hon kunde ge sig iväg, vad var
det?

Vad är det Amelie drömmer om att göra i Paris?

Kapitel 13

På båten finns en man utan ansikte, vad får vi veta om honom?

Varför har Nessa alltid ätit kall gröt?

Vad är en maharadja?

Kapitel 14

Amelie säger “Man skall aldrig döma hunden efter håren”. Vad tror
du att uttrycket betyder?

Hur reagerar Nessa på att Amelie har på sig byxor, skjorta och väst?

Ali Baba är en påhittad figur som förekommer i en känd gammal
sagosamling. Berättelsen om Ali Baba och de fyrtio rövarna ingår i
samlingen. Vad heter sagosamlingen?

Kapitel 15

Olivers efternamn Aubert uttalas på franska Åbär. Ta reda på vad
följande franska ord betyder och hur de uttalas.

merci

bonjour

livre

Ta reda på tre intressanta fakta om Eiffeltornet och skriv ner dem.

1.

2.

3.

Kapitel 16

Nämn tre saker som är annorlunda med Paris jämfört med Sverige.
1.

2.

3.

Hur kommer det sig att Amelie hittar så bra i Paris?

Vad är det som får Nessa att lämna Amelie och rusa iväg?

Kapitel 17

Vad betyder La fille, attend?

Vad heter de långsmala bröd som är typiska för Frankrike?

Det står att Eiffeltornet är trehundra meter högt. Vilken är världens
högsta byggnad och hur hög är den?

Kapitel 18

Vem är Florian?

Nessa trasslar till det med ännu fler lögner. Vilken historia försöker
hon nu lura i Oliver?

Varför tror Oliver att Nessa ljuger?

Kapitel 19

Slå upp och översätt också följande ord på franska. .

un lieu

une maison

chagrin

raisin

gueule (ett slangord)

Kapitel 20

Under promenaden till Sorgens hem vandrar Nessa och Olivar
genom en lummig park. Vilka djur dyker upp på vägen?

Skriv ner minst tre olika känslor som Nessa upplever under
promenaden med Oliver.

1.

2.

3.

Leta fram en mening eller två som beskriver de känslor du har valt.

1.

2.

3.

Vad är ett burspråk?

Kapitel 21

Vad får läsaren veta om Etienne-Jaques?

Varför väljer många av männen med trasiga ansikten att inte
återvända till sina familjer?

Kapitel 22

Männen med trasiga ansikten har skadats under kriget. Vilket krig
tror du det handlar om? Kom ihåg att bokens handling utspelar sig
år 1925.

Hur känns det för Nessa att äntligen vara ärlig och säga precis som
det är?

“Som nästan alltid när man kommer till en ny plats eller ett nytt hus,
så hade lägenheten en alldeles egen doft.” står det när Nessa
besöker Amelies lägenhet. Vilka platser, hus eller lägenheter i ditt liv
har alldeles egna dofter som du kommer ihåg?

Vad är Triumfbågen?

Ta reda på och skriv ner tre fakta om Triumfbågen.

1.

2.

3.

Vad får läsaren veta om Nessas mamma och hennes mormor i slutet
av kapitlet?

Kapitel 23

Hur beskrivs miljön i närheten av Anna Coleman Ladds studio?

Vad jobbar Anna Coleman Ladd och de andra på studion med?

Kapitel 24

Vad får Nessa för helt ny information om sin bakgrund?

Kapitel 25

Varför tror du att Nessas mamma valde att inte säga sanningen?

Nessa bestämmer sig för två saker i det här kapitlet. Hon vill sluta
med en sak och börja med en annan - vilka?

Kapitel 26

Hur tror du att Nessas liv kommer att fortsätta? Skriv ner tre saker du
tror att kommer att hända.

1.

2.

3.

