Kärlek stavas köttbulle
- funderingsfrågor och diskussion
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: Gymnasiet, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion,
Lektionsåtgång: 1-3

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.
Det är väldigt viktigt att det blir rätt hund.
Amanda har inte bråttom,
att välja hund är roligt
och det gör inget om det tar tid.
Så planerar Amanda sitt hundköp.
• Om du skulle köpa hund eller husdjur, hur skulle
du tänka?
• Vilken sorts hund gillar du mest?
Jag hämtar en hund idag.
Du får träffa honom när du kommer hem.
Förklarar senare. Puss älskling.
Så förklarar Amanda för Johan
• Hur tycker du man ska förklara för sin sambo att man skaffat hund?
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Hennes sambo Johan är snygg,
en sådan kille som andra tjejer tittar efter.
Hade han varit ful hade Amanda
troligen aldrig gått ut med honom.
• Är det viktig för dig hur folk ser ut?
• Att din partner eller sitt husdjur är snygg och attraktiv

Han har drömt om att en gång få ett hem.
En plats där det är varmt och torrt,
en plats där det alltid finns mat.
Det är du som är den drömmen,
Amanda. Du är hans ängel.
Sally beskriver Amanda som Yangs ängel.
• Vad tycker du om den beskrivningen? Berätta!

– Jag ska göra det lätt för dig.
Det är jag eller hunden.
Om du inte gör dig av med hunden imorgon
så blir du av med mig.
Inget tjafs. Du väljer.
• När du hade läst så här långt, varför trodde du att Johan blev så arg?
När du har läst hela boken, vet du varför Johan blev arg.
• Vad tycker du om hur Johan beter sig?
Yang behöver henne.
Det gör inte Johan.
Amanda vet att hennes hjärta
kommer att brista om Johan gör slut.
Men det kommer att brista ännu värre
om hon sviker Yang.
• När du läste det här, tycker du att Amanda gjorde rätt?
– Vi tog en promenad, säger Johan glatt.
Och Yang ville gå hela vägen ner till sjön.
Men nu är vi hemma snart. Puss, älskling.
Nu vet Amanda att allt är bra.
Nu är de en familj på riktigt.
Boken slutar lyckligt
• Berätta vad du tycker om slutet.
• Slutade boken som du trodde?
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Diskutera – att ha husdjur

Diskutera tillsammans eller i mindre grupper:
Det här är de sju populäraste husdjuren i Sverige.
1. Katt
2. Hund
3. Kanin
4. Fågel
5. Hamster
6. Marsvin
7. Mus/råtta
Man räknar med att ungefär vart tredje hushåll har ett husdjur.
Det finns en hund i drygt vart tionde hushåll och en katt i nästan vart femte
• Hur många i gruppen har husdjur, eller som har haft husdjur?
• Vad är det mysigaste/bästa med det djuret?
• Är det något som är jobbigt med att ha djur?
• Varför har människan nu för tiden husdjur?
• Vad ger djuren oss?
På Allt för föräldrars webbplats finns ett litet test, där man kan se vilket husdjur som passar.
http://www.alltforforaldrar.se/kul/husdjur/visa
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Amanda har bestämt sig
för att skaffa hund.
Hon tycker om hundar.

Amanda njuter.
Hon är ledig idag
och tänker lata sig hela dagen.
Det är en varm och solig höstdag.
Man kan nästan tro
att det är sommar fortfarande.
Hon sitter på uteplatsen
med en stor kopp kaffe
och läser senaste numret
av tidningen Härliga Hund.

En liten söt och lurvig hund
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Johan är ingen hundvän
men han har sagt ja till en hund ändå,
eftersom Amanda vill ha en.
Men den måste vara liten har Johan sagt.
Ingen jättehund.
Det stör inte Amanda
för hon vill helst ha en liten hund i alla fall.
Kanske en malteser eller en liten spaniel.
Det är därför hon sitter
och bläddrar i Härliga Hund.
Hon kan inte riktigt bestämma sig.
Det finns så många fina raser.
Helst ska hunden vara liten och söt,
och lurvig.

Dessutom hatar Amanda att vara ensam hemma
och hennes sambo Johan reser en hel del i jobbet.
Ibland är han borta en hel vecka.
Just nu är han på kurs.
Han kommer inte hem förrän på fredag.
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Pudlar är fina också.
Amanda bläddrar lite till
och får syn på en bild av en dvärgspets.
Pälsen är så fluffig att hunden ser rund ut,
som en boll.
Amanda fnissar till.
En dvärgspets vill hon inte ha.
Hon vill inte ha en hund som man fnissar åt.

Amanda smuttar på kaffet.
Det är starkt och sött,
precis som hon vill ha det.
Hon tänker på hur det skulle kännas
om det satt en hund här nu,
vid hennes fötter. Då skulle hon nog
ha tagit en smörgås till kaffet
för att kunna ge hunden en liten bit.
En smörgås med korv. Eller leverpastej.
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Amanda bestämmer sig
för att sätta sig vid datorn
när hon har druckit upp kaffet.
Hon ska surfa lite på nätet
och se om det finns någon kennel i närheten.
Helst en som föder upp någon av de raser
som hon gillar mest.
Det vore roligt att få prata med en uppfödare.
Sedan kanske Amanda kan få besöka kenneln
och hälsa på hundarna.
Men om det finns valpar till salu
så blir det knepigt.
Det gäller att inte bara falla för en,
för att valpar är söta.
Det är bra att titta noga på flera raser
innan man väljer.

Sally ringer
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Amanda vet att de nog är för vuxna
för att hålla på så där.
Egentligen.
Men tillsammans med Sally
vill hon vara barnslig.
Hitta på dumheter och fåna sig.

– Tjäääna, säger Amanda.
– Tjäääna, säger Sally.
– Så vad händer och fötter med dig då?

Då ringer hennes mobil.
Den spelar Style med Taylor Swift.
Det betyder att det är Sally som ringer.
Sally är Amandas bästa vän.

Det är väldigt viktigt att det blir rätt hund.
Amanda har inte bråttom,
att välja hund är roligt
och det gör inget om det tar tid.
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Amanda blir så förvånad
att hon nästan tappar mobilen.
– Vadå du har en hund åt mig?
Vad menar du? Frågar hon.

– Jag tänkte på en sak, säger Sally.
Du skulle ju skaffa hund?
– Ja, jag skulle just leta upp en kennel faktiskt.
– Kan du inte strunta i det?
Jag har en hund åt dig.

Ha tjejkväll på två
och prova nagellack i timmar.
Äta alldeles för mycket glass.
När hon är med Sally kan hon slappna av
och bara ha roligt.
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