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Titanic  –  det osänkbara fartyget 
läsförståelsefrågor, funderingsfrågor och haverikommission
 
Ämne: svenska, SVA, historia
År: 4-6, 8-9, gymn, vux
Lektionstyp: Eget arbete, skrivuppgift, diskussion
Lektionsåtgång: 1-3

Introduktion
Till boken finns läsförståelsefrågor. De finns för de elever 
som vill kunna kontrollera att de förstått texten de läst och 
kanske kunna visa någon annan att de läser och förstår. 

Till boken finns också funderingsfrågor. De hjälper elev-
erna att fundera och reflektera kring några avsnitt i boken. 
 
Lektionen innehåller även ett underlag till att låta eleverna 
agera haverikommission. 

Materialet kan användas som underlag till en klassrums-
diskussion,  men också som underlag för uppgifter till en 
elev som ska läsa boken.

Läsförståelsefrågor 
• När Titanic ska ge sig ut på sin första riktiga resa, hur länge sedan är det då som hon var 
på sin första provtur?

• Vilken hamn är första stoppet på Titanics resa från Southhampton?

• Vad heter Titanics systerfartyg (alltså det skepp som var nästan likadant som Titanic)?

• Hur var 3:e klass hytterna på Titanic?

• Vad kostade den dyraste våningen på Titanic
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• Hur kom det sig att Edward J Smith blev kapten på Titanic?

• Hur hade man konstruerat Titanic för att hon skulle vara nästan osänkbar?

• Varför tyckte Charles Lightoller att det var bättre om det blåste?

• Varför tror du att Phillips inte bryr sig om varningarna?

• Varför var inte Titanics flytvästar till någon större nytta?

• Varför tror du att man inte öppnade man alla grindar till tredje klass.

• Vad gör Gracie när han sitter ovanpå livbåten? Varför?

• Vad hörs för ljud när Titanic till sist har sjunkit?

• Vad tycker Bruce Ismay om att ha blivit räddad?

• Hade California kunna hjälpa Titanic?

Det osänkbara skepppet – du får vara haverikommission
 
Titanic kallades det osänkbara skeppet i reklamen, men var bara nästan osänkbart. När en 
stor olycka har skett så skapar man en grupp som ska ta reda på hur olyckan kunde hända 
och vad man göra för att olyckan inte ska hända igen.
En sådan grupp kallas haverikommission.

Nu ska du får vara haverikommission och kort utreda hur Titanic kunde sjunka.

1. Räkna upp orsaker som gjorde att Titanic kolliderade med isberget
2. Räkna upp orsaker till att Titanic sjönk när hon kolliderat med isberget.
3. Räkna upp orsaker till att så många dog när Titanic sjönk.

Fundera igenom vad du skrivit och kom med förslag på hur man borde ha gjort i stället.

Tycker du att det finns några som är ansvariga för katastrofen. 
I verkligheten straffas ingen. 
Tycker du att någon borde ha straffats? Vem och varför? 



Funderingsfrågor

I slutet på boken räknar författaren upp några orsaker till att Titanic har blivit världens mest 
berömda fartyg.
• Varför tror du att Titanic har blivit så berömt?

I en intervju berättar författaren Bengt Fredrikson om vem som är hans favortitperson i  
berättelsen om Titanic. http://www.lattlast.se/ll-forlaget/ll-forlagets-filmer
• Vilken är din favoritperson? Varför?

De i tredjeklass hade mycket mindre chans att bli räddade.  
• Tror du man hade tänkt på det när man byggde Titanic?

Du får bara välja en händelse eller sak som du kan förändra för att förhindra att Titanic 
sjunker. 
•  Vad skulle du ändra på då? Varför?

Edward J Smith var kapten på Titanic och därför ansvarig för fartyget. Trots att fartyget 
sjunker och många människor dör blir han hjälte och man reser en staty över honom.  
• Varför gör man det tror du?








