
Hunger	  Games	  	  
We	  have	  listened	  to	  a	  part	  of	  the	  book	  and	  seen	  the	  movie.	  Now	  you	  are	  going	  to	  write	  a	  
text	  where	  you	  compare	  (jämför)	  and	  write	  what	  you	  think	  about	  the	  book	  and	  the	  
characters.	  	  

Syfte	  	  
Syftet	  är	  att	  utveckla	  din	  förmåga	  att:	  	  

-‐ ha	  tilltro	  till	  din	  förmåga	  att	  använda	  språket	  i	  olika	  situationer	  och	  syften.	  	  
-‐ ha	  en	  språklig	  säkerhet	  och	  kunna	  använda	  olika	  strategier	  för	  att	  stödja	  

kommunikationen	  och	  lösa	  problem	  när	  språkkunskaperna	  inte	  räcker	  till	  (ex.	  
omformuleringar	  eller	  att	  beskriva	  när	  du	  inte	  kan	  ett	  ord).	  	  

-‐ sätta	  innehållet	  från	  boken/filmen	  i	  relation	  till	  egna	  erfarenheter,	  livsvillkor	  och	  
intressen.	  	  

Förmågor	  du	  tränar	  	  
-‐ Förstå	  och	  tolka	  innehållet	  i	  talad	  engelska	  och	  i	  olika	  slags	  texter.	  	  
-‐ Kunna	  formulera	  dig	  och	  kommunicera	  i	  skrift.	  	  
-‐ Utveckla	  din	  förmåga	  att	  använda	  språkliga	  strategier	  för	  att	  förstå	  och	  göra	  dig	  

förstådd.	  	  
-‐ Utveckla	  din	  förmåga	  att	  anpassa	  språket	  efter	  olika	  syften,	  mottagare	  och	  

sammanhang.	  	  

Arbetsuppgift	  	  
Skriv	  en	  text	  där	  du	  beskriver	  och	  förklarar	  dina	  synpunkter	  kring	  de	  här	  
frågorna/områdena.	  Varje	  punkt	  ska	  vara	  ett	  eget	  stycke	  med	  flytande	  text.	  	  

• Choose	  one	  of	  the	  characters.	  Describe	  him	  or	  her,	  include	  (ta	  med)	  everything	  
from	  how	  he/she	  looks	  to	  personality.	  Write	  about	  how	  he/she	  is	  described	  in	  
the	  book	  and	  how	  he/she	  is	  in	  movie.	  Can	  you	  find	  any	  differences?	  	  

• Give	  at	  least	  two	  examples	  of	  differences	  between	  the	  book	  and	  the	  movie.	  
Describe	  how	  the	  scene	  is	  in	  the	  book	  and	  how	  it	  is	  different	  from	  the	  movie.	  
Write	  it	  so	  that	  someone	  who	  has	  only	  seen	  the	  movie	  or	  read	  the	  book	  can	  
understand	  what	  you	  mean.	  	  

• Compare	  the	  society	  in	  the	  book/movie	  from	  the	  society	  you	  live	  in.	  What	  are	  the	  
biggest	  differences	  between	  your	  life	  and	  Katniss’	  life?	  	  

• Write	  a	  section	  where	  you	  present	  the	  biggest	  themes	  in	  the	  book.	  Describe	  the	  
themes	  and	  give	  examples	  from	  the	  book/movie.	  	  

• Last	  but	  not	  least	  I	  want	  you	  to	  finish	  by	  writing	  your	  thoughts	  about	  the	  book	  
and	  the	  movie.	  What	  did	  you	  like/dislike	  with	  the	  book.	  What	  did	  you	  like/dislike	  
with	  the	  movie?	  Which	  one	  do	  you	  think	  is	  better?	  Explain	  why	  you	  think	  so.	  	  
	  



Kunskapskrav	  	  
E	   C	   A	  

I	  muntliga	  och	  skriftliga	  
framställningar	  i	  olika	  genrer	  
kan	  eleven	  formulera	  
sig	  enkelt,begripligt	  och	  
relativt	  sammanhängande.	  

	  

I	  muntliga	  och	  skriftliga	  
framställningar	  i	  olika	  genrer	  
kan	  eleven	  formulera	  
sig	  relativt	  varierat,	  relativt	  
tydligt	  och	  relativt	  
sammanhängande.	  	  
Eleven	  formulerar	  sig	  även	  
med	  visst	  flyt	  och	  i	  någon	  
mån	  anpassat	  till	  syfte,	  
mottagare	  och	  situation.	  
	  

I	  muntliga	  och	  skriftliga	  
framställningar	  i	  olika	  genrer	  
kan	  eleven	  formulera	  
sig	  relativt	  varierat,	  	  tydligt	  
och	  sammanhängande.	  
Eleven	  formulerar	  sig	  även	  
med	  flyt	  	  och	  viss	  
anpassning	  till	  syfte,	  
mottagare	  och	  situation	  .	  

	  
Dessutom	  kan	  eleven	  välja	  
och	  använda	  sig	  av	  i	  
huvudsak	  fungerande	  	  
strategier	  som	  i	  viss	  
mån	  löser	  problem	  i	  och	  
förbättrar	  interaktionen.	  
	  

Dessutom	  kan	  eleven	  välja	  
och	  använda	  sig	  av	  	  
fungerande	  strategier	  
som	  löser	  problem	  i	  och	  
förbättrar	  interaktionen.	  
	  

Dessutom	  kan	  eleven	  välja	  
och	  använda	  sig	  av	  väl	  
fungerande	  strategier	  
som	  löser	  problem	  i	  och	  
förbättrar	  interaktionen	  och	  
för	  den	  framåt	  på	  ett	  
konstruktivt	  sätt.	  
	  

	  
	  


