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Rolands resa
funderingsfrågor och fördjupningsuppgift
Ämne: Svenska, SVA, SFI
År: 8-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-6

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.
På väg (sidorna 5-9)
• Berätta tre saker om Roland och något om två viktiga
personer i hans liv.
Ovanför molnen (sidorna 10-14)
• Varför åker Roland till Thailand?
Bangkok – stad i ljus (sidorna 15-25)
• Vad är Rolands första intryck av Bangkok?
• Vem är Keng? Varför är hon där?
Ett ovanligt djur (sidorna 26-34)
• Vad tyckte Rolands mamma om sex?
• Är Keng sjuk?
Den röda klänningen (sidorna 35-38)
V • arför springer Roland efter Keng?
Utflykt (sidorna 39-45)
• Vad gör de under sin utflyktsdag?
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• Varför, tror du, vill Roland att Keng ska följa med till ön?
Drömmar (sidorna 46-52)
• Vad tror Roland att barnens föräldrar viskar om?
• Varför kommer Keng över till Rolands säng på natten, tror du?
Jag litar på dig (sidorna 53-56)
• Varför måste Keng komma tillbaka imorgon?
Avskedet (sidorna 57-59)
• Vad säger Kengs mamma om Roland?
Paktetet till Keng (sidorna 60-64)
• Vad var det i paketet till Keng?
• Varför gör Roland så, tror du?
Lajlas ögon (sidorna 65-68)
• Vad upptäcker Roland när han kommer hem?
Två år senare (sidorna 69-70)
• Vad är annorlunda i Rolands liv i jämförelse med början av berättelsen?

Fördjupningsuppgift:
Ta reda på mer om Thailand. Läs om landet på 8 SIDORs prenumerantwebb.
Många barn är prostituerade i Thailand, ta reda på mer om det. Kanske hittar ni en organisation som arbetar för att stoppa prostitutionen?
Fundera över varför Keng började sälja sex. Vi kan inte veta, men med det ni vet nu, hitta
på. Vad tycker hon egentligen om Roland?
Skriv Kengs berättelse, det kan vara någon del ur boken som berättas av henne eller om något helt annat som hon är med om.

