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I samma båt
– funderingsfrågor och skrivövning

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

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.

Hassan – en hemmaman (sidorna 5-10)
•  Vad är en hemmaman? En hemmafru?
•  Varför lider Hassan?
•  Vad tycker Noor är bra med volontärjobbet?

Vägvisarna (sidorna 11-16)
•  Vad får Hassan att bestämma sig för att ringa till 
•  Vägvisarna?
•  Vill Mona känna på Hassans kropp?

Direktörn (sidorna 17-25)
•  Hassans första kontakt med Vägvisarna blir inte 
så bra. Vad är det som händer?
•  Vad gör de andra som Hassan tycker är konstigt?
•  Vad gör Hassan som de tycker är konstigt?

Ett viktigt jobb (sidorna 26-32)
•  Varför vill Jimmy och Linda att Hassan ska sluta?
•  Vad är Hassan arg över?
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En hederlig svensk (sidorna 33-40)
•  Beskriv Kenny!
•  Vad säger Bosse som gör Hassan så arg?

Som två ilskna tjurar (sidorna 41-47)
•  Bosse överraskar Hassan, vad gör han?

Olycksbröder (sidorna 48-53)
•  I alla grupper finns osynliga, oskrivna regler. Vad är viktigt i den här gruppen?
•  Vilka oskrivna regler finns i er grupp?
•  Vad vill Hassan göra på semestern?

Svensson-liv (sidorna 54-61)
•  Rolle har ganska många fördomar om andra människor. Prata om vilka ni känner igen.
•  Vilka fördomar har du själv, vet du det?
•  Var ligger Stenungsund?
•  Vad har Hassan saknat?

Direktörn hälsar på (sidorna 62-67)
•  Varför är Bosse på varvet?
•  Hur reagerar familjen på Hassans nya idé? Vad tror du att de tänker?

Amiri & Lundgren (sidorna 68-75)
•  Hur kan man märka på Hassan att han är engagerad av sin nya idé?
•  Vad tycker Hassans arbetskamrater om hans båtvarvsplaner?

Ett år senare (sidorna 76-79)
•  Vad har Hassan och Bosse gemensamt?
•  Har Bosse slutat att dricka sprit?
•  Vad är AA?
•  Hur tror du det kommer att gå för Hassan och Bosse?

Diskussion och skrivövning
Är det viktigt att ha ett jobb? 
Är det viktigare att ha ett jobb, vilket som helst, än att arbeta med något som man tycker 
om?

Ta reda på mer om arbete och arbetslöshet.

Vad skulle du helst arbeta med? 
Ta reda på mer om det och skriv en kort text om det arbetet.
Om du vill, låtsas att du har det arbetet, skriv om vad du gör om dagarna och vad du tycker 
om med det arbete du har. 
Hur gick det till när du fick/tog det här arbetet? 
Skulle du rekommendera någon annan att ta det här arbetet? 
Varför då?
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