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Bråk i bilen

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

Introduktion
Vad kan titeln Bråk i bilen betyda?
Läs baksidestexten.
Vad tror ni kommer att hända?

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.
Välkommen till Sjöbergs affär, sidorna 5-11
• Vad får du reda på om Sjöbergs affär?
• Vilka personer verkar viktiga i den här berättelsen?
• Vad får du reda på om dem?
Fadi kommer sent, sidorna 12-20
• Fadi har problem, kanske flera problem. Vilka problem har Fadi?
Johans bil, sidorna 22-29
• Berätta tre saker om Johan.
• Hur verkar han som person, tycker du?
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Fadi får hjälp, sidorna 31-41
• Berätta om den här dagen ur Fadis perspektiv.
• Berätta om den här dagen ur Johans perspektiv.
• Berätta om den här dagen ur Alexandras perspektiv.
Bensin är dyrt, sidorna 42-47
• Vad vill Johan att Fadi ska förstå när han säger:
- Jag sparar pengar till en USA-resa.
Det är inte bra att bensinen kostar mycket.
Fadis syster, sidorna 48-57
• Hur gör Johan när han är arg?
• Känner ni någon som blir arg på samma sätt?
• Vilka andra sätt att bli arg känner ni till?
• Vill Johan inte ha pengar för bensinen?
På konsert, sidorna 58-63
• Varför är Johan nervös när han berättar om konserten, tror ni?
• Varför kommer inte Fadi och Erik till konserten, tror ni?

Diskussion och skrivövning
Johan har svårt att berätta för Fadi hur han vill ha det.
Vad tycker ni att Johan kunde ha gjort?
Vad kunde Fadi ha gjort?
När är det viktigt för er med tydliga regler om vad som gäller?
Vad gör ni när ni ska samarbeta med någon som ni tycker bara gör på sitt eget sätt?
Berätta berättelsen ur Samiras perspektiv.
När hör hon först talas om Johan och bilen, tror ni?
Hur är den där första resan i Johans bil för henne?
När bestämmer hon sig för att gå på konserten?
Prata om era olika tankar om Samira och skriv sedan var sin berättelse där Samira berättar.
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Fadi har en son som heter Erik.
Erik är fem år gammal.

Fadi Hussein är 32 år gammal.
Han jobbar i kassan på Sjöbergs affär.
Han jobbar inte heltid.

Fadi kommer sent
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Fadi och Erik bor i Frölunda
utanför Göteborg.
Fadis föräldrar bor i Luleå
i norra Sverige.
Han och Erik träffar dem
en gång varje år.

Eriks mamma flyttade
från Fadi och Erik för fyra år sedan.
Hon mådde inte bra
och var inte en bra mamma till Erik.
Därför är Fadi ensam med Erik nu.
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Fadis kompisar jobbar mycket
och har inga barn.
De hjälper honom inte så mycket
med Erik.

Fadis syster Samira bor också i Frölunda.
Hon hjälper honom ibland.
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Erik tycker inte om förskolan.
Han skriker mycket
när Fadi lämnar honom.

Han måste lämna Erik
på förskolan i Frölunda
varje morgon.

Fadi kommer ofta för sent
till jobbet på Sjöbergs affär.
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Fadi lovade att komma i tid.
Han fick stanna på jobbet.

En gång var Alexandra jättearg.
Hon ville att Fadi skulle sluta arbeta
i butiken.

Fadi åker spårvagn till jobbet.
Men han missar ofta spårvagnen
och hans chef Alexandra
blir arg på honom ibland.
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