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På andra sidan vägen

- funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 6-9, 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.

De nya grannarna (sidorna 5-9)
• Vad är Sven rädd för?
• Vad tycker Ulla om att få nya grannar?
• Vad ska hon göra imorgon?

Sista chansen (sidorna 10-22)
• Vad är det som är så bra med Bagdad enligt Jusuf?
• Varför har Jusuf och Mariam flyttat ut på landet?
• Är Sven tokig?
• Varför behöver Jusuf och Mariam ved?
• Hur är en typisk svensk enligt Jusuf?

Den svarta ormen (sidorna 23-34)
• Hur många är de i Mariam och Jusufs familj?
• Vad blir Mariam rädd för?
Ta reda på: Var i Sverige växer det hjortron?
• Vad betyder det att ormar är fridlysta?

Fix Mix (sidorna 35-38)
• Varför har de kallat firman FixMix?
• Vad är de bäst på?
• Är Mariam ledsen? Varför?
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Försvunnen brevlåda (sidorna 39-45)
• Vad tror Jusuf först har hänt med brevlådan?
• Vilka nya sidor kan Jusuf se hos Sven?
• Hur länge får brevlådan hänga kvar?

Livet i ödemarken (sidorna 46-54)
• Varför håller Mariam en isbit mot underarmen?
• Varför är Sven sur?
• Vad är det som får Mariam att berätta så mycket?
• Vad tänker Ulla när Mariam har berättat?

Kontakterna (sidorna 55-64)
• Vad tycker Sven om datorer?
• Varför blir Sven orolig?
• Vad är skillnaden mellan Sven och Ulla och Jusuf och Mariam?
• Varför får Jusuf svårt att prata?

En besvärlig dam (sidorna 65-80)
• Vad är det som visar Mariam att huset är slitet?
• Var är det som luktar på verandan?
• Vad är ett skafferi?
• Vad blir Mariams första uppdrag?
• Vad vill Sara inte att Mariam gör?
• Vad är raggmunkar?
• Varför ska Mariam skynda sig att ställa fram en tallrik till?

Pannbiffarna (sidorna 81-87)
• Vad skäms Jusuf över?
• Vad tror Sven om chanserna för Jusuf och Mariams företag?
• Vad kan Ullas idé vara?

Ett nytt liv (sidorna 88-106)
• Vad tycker Jusuf att Ulla är som?
• Vad är Ullas idé?
• Varför har Ulla bin?
• Hur mycket skulle Jusuf och Mariam kunna tjäna på att ha bin?
• Varför är inte fler människor biodlare?
• Vad tycker Jusuf om idén?
• Vilka fördelar ser Mariam med att odla bin?

Diskutera och skriv
Man brukar säga att det är bra att ha goda grannar. Man kan mena lite olika saker med vad
som är en god granne, men det handlar på något sätt om att man kommer bra överens och
trivs med sina grannar.
Diskutera i gruppen om ni tycker att Ulla och Sven är goda grannar.
Är Jusuf och Mariam goda grannar till Ulla och Sven?

Har gruppdeltagarna kommit till Sverige från ett annat land?
Prata om vilka de först lärde känna när de kom hit.
Har de några svenska grannar? Är de goda grannar?

Låt var och en tänka på en viktig person som de träffade när de kom till Sverige.
Låt dem prata om det två och två och sedan skriva ned en kort berättelse om den personen
eller det första mötet.

