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Jag tog ditt liv
 -funderingsfrågor – diskussion och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man 
har förstått det man läst. För många frågor kan störa 
läsningen, en del frågor passar bra ensamma som 
en mer fördjupande uppgift. 
Använd dem efter eget huvud och lust.

Jag krossade dig (sidorna 5-6)
•  Vad är det som har hänt?

Blodsbröder (sidorna 7-11)
•  Vilka skillnader kan du se mellan  
Fredrik och Torbjörn?

Det oförlåtliga (sidorna 12-13)
•  Lever Fredrik, tror du? Berätta hur du resonerar.

Tårar för Siv (sidorna 14-17)
•  Hur var Torbjörns föräldrar?

Mitt i sorgen (sidorna 18-21)
•  Hur märks det att Torbjörn är välkommen till begravningen?

Lyckligast på jorden (sidorna 22-23)
•  Hur blev Fredrik och Åsa ihop?

För mycket frihet (sidorna 24-31)
•  Vad ska Torbjörn göra nu?
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Beundran och avundsjuka (sidorna 32-35)
•  Vad menar Torbjörn med att de har varit fega båda två?

Delad glädje (sidorna 36-37)
•  Vad ska Torbjörn göra?

Nära döden (sidorna 38-41)
•  Hur möts Torbjörn och Fredrik första gången?

Vi hörde ihop (sidorna 42-45)
•  Vad gör Fredrik till en bra vän?

Fredrik är alltid rättvis (sidorna 46-48)
•  Kommer Torbjörn att klara jobbet som lärare, tror du?

Oskyldigt anklagad (sidorna 49-55)
•  Varför vill Fredrik sluta som rektor? Måste han det?

Åsas flykt från kaoset (sidorna 56-58)
•  Vad tror du det var som fick Åsa att klara livet så bra?

Ett enda mörker (sidorna 59-61)
•  Varför sitter Fredrik bara hemma?

Lånet (sidorna 62-63)
•  Hur vill Torbjörn hjälpa till?

Fredrik anmäld igen (sidorna 64-68)
•  Vad borde Fredrik inte ha gjort?

Fredriks återkomst (sidorna 69-72)
•  Varför vill Fredrik inte vara kvar som lärare, tror du?

Konsten att bli kär (sidorna 73-75)
•  På vilket sätt är Torbjörn och Fredrik olika när det gäller kärlek?

Vi har bara ett liv (sidorna 76-80)
•  Vad ser Torbjörn hos Åsa? Varför blir han kär i henne?

Så blev det sagt (sidorna 81-83)
•  Tror du att Fredrik känner på sig vad som pågår mellan Torbjörn och Åsa?

Jag och barnen (sidorna 84-88)
•  Varför har Torbjörn så mycket kontakt med barnen Malte och Elsa?

Jag backar undan (sidorna 89-92)
•  Varför vill barnen att Torbjörn ska vara med, tror du?



Studentskivan (sidorna 93-94)
•  Vad tycker Fredrik om Torbjörn?

Jag får en sambo (sidorna 95-98)
•  Varför kommer Fredrik hem till Torbjörn?

Att ta ett liv (sidorna 99-105)
•  Hur kan det vara så att Torbjörn äger Fredrik och Åsas hus?

På andra sidan vattnet (sidorna 106-107)
•  Vad tror du att Fredrik har gjort?

Min roll i ditt liv (sidorna 108-110
•  Vad hände med Fredrik?

Diskussion och skrivuppgift
Har du eller har du haft en vän på samma sätt som Torbjörn är vän med Fredrik?

Beskriv vad en god vän är. 
Vad är det som är speciellt med en riktigt god vän?

Om du inte har haft en riktigt god vän, 
vad önskar du av en person för att han eller hon ska bli en god vän?

I boken antyds det att det är lättare att vara trygg om man har det tryggt, 
Fredrik slutar att vara den trygge och Torbjörn blir den trygge. 
Stämmer det tycker du?

Det är Torbjörn som berättar den här historien.  
Är det något som skulle vara annorlunda om Åsa eller Fredrik berättade den, tror du?

Använd diskussionen till att skriva en text om vänskap, en verklig vänskap eller en påhittad.
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