Pedagogiskt material till
GEO
 R G
 E
av Alex Gino
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna

KAPITEL I HEMLIGHETER

Vem vaktar Georges hemlighet i garderoben?

Hur föreställer du dig att Georges hem ser ut?

Skriv ner fem detaljer vi får veta om Georges storebror (namn,
klädsel, vad han gillar, vad han tänker om sin lillebror, hur han
pratar)
1.
2.
3.
4.
5.

KAPITEL II CHARLOTTE DÖR

Vem är Charlotte?

Leta fram en bild på boken som fröken Udell läst högt för
klassen. Skriv namnet på boken och också vad författaren heter.

Vilken är din bästa högläsningsbok hittills?

Vad är det roligaste med högläsning?

Finns det något du ogillar med högläsning (t. ex. i klassen)?

Vilken plats i skolan är den värsta för George?

Vad får vi veta om Georges klasskamrater:
1. Jeff:
2. Rick:
3. Kelly:

KAPITEL III TEATER ÄR BARA PÅ LÅTSAS

Vad får vi veta om Georges pappa?

Georges klass skall spela teater och de övar inför
provspelningen hemma hos Kelly. Skriv ner tre adjektiv som
beskriver Kellys hem.
1.

2.
3.

Varför vill George provspela för Charlotte och ingen annan?

Kellys pappa berättar om pjäsen Romeo och Julia. Vem skrev
den? Och vad var annorlunda med den tidens
teaterföreställningar?

Om du fick spela en roll i någon pjäs, vilken pjäs och vilken roll
skulle du välja?

Kelly har en särskild hobby, vilken?

Vad betyder porträtt?

Välj och klistra in ett foto du gillar (och kanske tagit själv) och
försök sedan beskriva bilden för någon som inte ser den.

Ta reda på vad orden betyder och skriv in förklaringen.

1. transsexuell
2. könskorrigering

Det finns en fråga som George skulle vilja ställa till sin mamma,
vilken då?

Varför tror du George inte vågar ställa frågan?

KAPITEL IV FÖRVÄNTAN

I Georges skola går flickorna uppför trappan på höger sida av
ledstången och pojkarna på vänster sida. Varför tror du att de
går på varsin sida?

Hur är det i din skola? Har pojkar och flickor skilda toaletter?
Olika bord i matsalen? En osynlig eller synlig uppdelning av
flick- och pojksida?

Finns det något som du skulle vilja ändra på?

Gör uppgiften som står på tavlan i klassrum 205:
Om du kunde vara en färg, vilken färg skulle du vilja vara?
Förklara varför på minst fem rader.

I det här kapitlet, och också tidigare, finns några utländska ord.
Ta reda på i vilket språk du hittar orden och skriv ner den
svenska översättningen:
salut

bon apéttit!
al dente

Vad gillar du att göra på skolgården under rasterna?

Varför tror du att George har svårt att koncentrera sig på sina
repliker?

Slå upp ordet feminism och skriv in betydelsen

Ge exempel på (fem olika) ord som du tycker är kvinnliga och
använd ordet i en mening.
1.
2.
3.
4.
5.

Ge exempel på ord som du tycker är manliga och använd ordet i
en mening.
1.
2.

3.
4.
5.

KAPITEL V PROVSPELNING

Inför provspelningen får eleverna antingen ett blått eller ett rosa
kort av fröken Udell. Vad står de olika färgerna för?

Då det till sist blir George tur att provspela väljer hon ändå att
spela Charlotte. Hon kan sina repliker utantill men ändå är
fröken Udell missnöjd och undrar om det är ett skämt - varför?

Vad tycker du att George borde/kunde göra för att övertyga sin
fröken om att få spela Charlotte?

Varför skriker George åt sin vän Kelly att hon inte vill höra om
hennes pappa?

Vad är det enda som kan trösta George då hon är arg och
gråter?

Har du något som hjälper dig då du är arg eller ledsen?

KAPITEL VI AVSLÖJAD

Vad gör Scott för att, som han säger, “maximera vilan så att jag
kan vara i topp i skolan”?

Vad är det som George tycker att är äckligt med sin storebror?

Varför får George ingen roll att spela i pjäsen om Wilbur?

Georges mamma har hittat jeanskassen med Georges
hemlighet. Varför är hon så upprörd?

KAPITEL VII TIDEN GÅR LÅNGSAMT NÄR MAN ÄR OLYCKLIG

Kapitlet inleds med meningen - dagarna förflöt genom en
dimma av sorgsenhet - hitta på ett annat sätt att beskriva
samma känsla.

Varför tror du att Scott vill spela Mario Kart med George?
(ge minst två anledningar)
1.
2.

Vilka spel tycker du om att spela?(det behöver inte vara tv-spel)

KAPITEL VIII EN SÄRDELES TÖNT

Varför sägs det att “killar hoppar inte hopprep”? Och håller du
med?

Kelly har funderat under veckan och kommit fram till att om
hennes vän ser sig som tjej så gör hon det också. Tror du att du
också kunde se din vän som det motsatta könet?

Vilken skillnad skulle det göra?

George säger “ibland har transpersoner inga rättigheter”. Håller
du med?

Skriv minst fem nya ord där du använder bokstäver från ordet
TRANSPERSON
1.
2.
3.
4.

5.

George är med och målar kulisser till föreställningen. Rita en
bild av grisen Wilburs matho.

Vad gör George för att hämnas på Jeff? Och vad leder bråket
till?

Rektor Maldonados kontor är annorlunda än George föreställt
sig. Nämn några iakttagelser George gör om rektorn och
hennes kontor.

KAPITEL IX MIDDAG PÅ ARNIES

George mamma bekymrar sig över att George är “gay på det
viset”, men George vet inte om hon är intresserad av tjejer eller
killar. Hon vet bara att hon är tjej. Hur tror du att hon vet det?

Vad är det för idé som Kelly kommer på och som gör George
både glad och förväntansfull?

Slå upp följande ord och skriv in vad de betyder:
1. skalenlig (teckning)
2. dissekera

3. avleda (uppmärksamheten)
4. en markis
5. skärrad

KAPITEL X FÖRVANDLINGAR

Varför spottar Jeff framför Georges fötter?

Vad brukar George göra i bilen för att slappna av?

Har du något bra trick att slappna av ifall du blir nervös?

George får äntligen möjligheten att spela Charlotte. Skriv ner tre
olika känslor som rusar genom henne medan hon…
… väntar på sin tur:
… uppträder för publiken:
… efter att scenen är över:

Berätta vilka reaktioner Georges uppträdande väcker hos de
andra?

Rektor Maldonado säger till Georges mamma, “man kan ju inte
bestämma vilka ens barn är, men man kan ju verkligen stötta
dem, eller hur?” Vad menar hon med det, tror du?

KAPITEL XI INBJUDAN

Vad tycker George om djurparker?

Vem är Melissa?

Om du fick välja att heta något annat, vad skulle du helst vilja
kallas?

Vad gör en terapeut?

KAPITEL XII MELISSA BESÖKER DJURPARKEN

Vad allt gör George innan hon skall träffa sin vän Kelly?

Varför vill hon inte berätta för sin mamma att hon tänkt klä sig
som tjej då de besöker djurparken?

Vad allt får George göra på Kellys Skönhetssalong?

Vad gör sällskapet under den långa bilfärden till Bronx
djurpark?
Bill:

Kelly:

Melissa:

Det är första gången George besöker en damtoalett, vilken är
skillnaden till herrtoaletterna hon varit på tidigare?

Några saker att fundera på som avslutning till boken George

Temat i en bok är bokens huvudämne eller grundtanke. Temat
genomsyrar hela texten. Ett exempel på tema är till exempel
förbjuden kärlek i Romeo och Julia. Vilket tema hittar du i boken
George?

Vad gillar du bäst i boken?

Finns det något du ogillar eller inte förstod?

För vem skulle du rekommendera boken?

