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Campingkärlek
– funderingsfrågor, diskussion 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.

På väg (sidorna 5-8)
•  Hon som berättar historien heter Anette. 
•  Verkar Anette trivas med sitt liv som det är? 
•  Berätta varför det verkar så eller varför det inte 
verkar så.

Campingen (sidorna 9-13)
•  Vad betyder det att ligga steget före? 
•  Hur ligger Eva-Lena steget före?

Första kvällen (sidorna 14-19)
•  Vad tar Anette upp när hon jämför sig med sin syster och deras män med varandra?
•  Tänk på personer du har jämfört dig med. Vilka egenskaper har du jämfört?

Svårt att sova (sidorna 20-23)
•  Varför är Anette så arg?

På stranden (sidorna 24-26)
•  Varför är det gott om plats på stranden?
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På restaurangen (sidorna 27-32)
•  Vad händer i hallen utanför toaletterna?

Lördag kväll (sidorna 33-40)
•  Vem var Niklas Berg?

Utflykten (sidorna 41-46)
•  Varför ljuger Anette om att hon har huvudvärk?

Lunchen (sidorna 47-54)
•  Vad är det som pågår mellan Anette och Per?

Kramen (sidorna 55-56)
•  Varför tycker Anette att kvällen är tråkig?

Proppmätt säl (sidorna 57-61)
•  Har Eva-Lena inte kallat Anette för en proppmätt säl?

Kyssen (sidorna 62-65)
•  Hur är Eva-Lena mot Per när ingen ser? 
•  Känner du till fler par som har det så?

Det mest förbjudna (sidorna 66-70)
•  Vad är det som inte får hända men händer ändå?

Dagen efter (sidorna 71-74)
•  Vad gör Anette när hon hittar Eva-Lena och Urban i samma säng?  
•  Vill hon dö tror du?

Slagsmålet (sidorna 75-82)
•  När var du i slagsmål senast? 
•  Vad tror du att de har blivit överens om?

Våra nya liv (sidorna 83-86)
•  Vad tycker du om hur berättelsen slutar?



Diskussion och skrivuppgift
En del lever som gifta, andra som sambo eller särbo. 
Väldigt många i Sverige lever ensamma. 
Vissa föredrar att bo i kollektiv, de vill ha grannar och vänner nära, andra vill bara ha den 
biologiska familjen nära. 

Hur är det med dem ni känner? Hur lever de? 
Finns det någon form som du skulle vilja prova?

Ungefär hälften av de som gifter sig skiljer sig senare. 
Borde de aldrig ha gift sig med varandra? 
Är det för lätt att skilja sig? 
Är det helt normalt att ett äktenskap håller en tid men inte för hela livet?

Ta reda på mer om ett sätt att leva eller en familjebildning som du inte vet så mycket om. 
Låtsas att du lever så och skriv ned en kort berättelse om hur du lever.
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