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Ingen ska få veta

– funderingsfrågor, diskussion och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gym
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Boken kan både läsas som en släkthistoria och som en
berättelse om Stockholm förr.
Det är bra att ha en karta över Stockholm till hands där
man kan se var Djursholm, Roslagsgatan och Bockholmen ligger, till exempel.
Titta på omslaget tillsammans.
Vad föreställer det?
Vad kan det betyda att ingen ska få veta?
Vad kan boken handla om?
Vad vet gruppen själv om sin egen familjs hemligheter?

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.
sidorna 4-7
• Varför börjar Mats leta efter bilder i sina föräldrars källare?
sidorna 8-19
• Vad får du reda på om Engla och Ragnar som personer?
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Hur träffas de?
• Vem av dem hade du velat vara kompis med?
• Vad tror du det är som kommer att hända som Engla inte vill prata om senare?
sidorna 21-35
• Hur är Ragnar och Englas första tid tillsammans?
• Vad är spanska sjukan?
• Du får läsa Ragnars brev till Engla. Skriver Engla brev tillbaka? Skriv hennes brev.
sidorna 36-49
• Hur är Ragnar och Englas liv som gifta?
• Vad drömmer de om?
• Vad tror du Engla tycker om att inte längre arbeta?
sidorna 50-58
• Vilken sjukdom har Ragnar?
• Vad gör han för att må bättre?
• Hur är det för Engla när Ragnar är på sjukhus?
• Varför börjar Ragnar ett nytt arbete som inkasserare?
sidorna 60-70
• Varför flyttar familjen in till Åsögatan?
• Var olyckan Ragnars fel, tror du?
• Varför värmer Engla grytlocken?
• Hur är det att leva med någon som man är rädd för, tror du?
sidorna 72-80
• Hur blir livet för Engla utan Ragnar?
• Varför ligger Åke och Ragnar på samma sjukhus?
• Varför får Åke inte träffa sin pappa?

Diskussion och skrivövning
Livsregler
Engla hade en livsregel:
Sanningen är kanske grym
men sanningen är det enda goda vi har.
Vad betyder den regeln? Är den sann? Stämmer den?
• Vad har ni för livsregler?
• Vad vore en bra livsregel?
• Formulera era livsregler och presentera dem för varandra.
Skriv sedan ner din livsregel och skriv vad den betyder och varför den hjälper dig i livet.

Gamla foton
Be gruppdeltagarna att se efter foton av gamla släktingar.
Ta fram dem och skriv en del, en episod, ur deras livshistoria.
De kan behöva fråga familjemedlemmar om mer information.
De kan också känna sig fria att hitta på.
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Det fanns en hel hög med andra fotografier
från Englas och Ragnars liv.
Jag började bläddra och titta.

Den andra biten
av det sönderklippta bröllopsfotot
låg i ett litet kuvert.
För första gången fick jag se
hur min farfar Ragnar såg ut.

Jag började leta
i mina föräldrars källare.
I ett stort plåtskåp hittade jag gamla bilder
som Engla hade gömt.

Det är länge sedan min farmor dog.
Min farfar var död redan när jag föddes.
Jag var nyfiken på hur min farfar såg ut.
Kanske fanns det några bilder kvar ändå?
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Engla ser ledsen ut.
Hon är bara tio år gammal
men hon ska snart flytta ifrån familjen i Solstugan.
Engla måste tjäna pengar
som piga hos en rik dam.

Huset ligger i Djursholm utanför Stockholm.
Det heter Kvarnstugan.
Engla säger Solstugan i stället.
Det låter varmt och trevligt.
Men familjen är fattig
och Solstugan har bara två små rum.

Flickan i grå klänning heter Engla.
Hon står med sin mamma och pappa och sina syskon.

Den här bilden är mer än hundra år gammal.
Det är vår. Snön har smält bort.
Krusbärsbuskarna har torra grenar utan blad.
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Grabbarna har just kommit hem från skolan.
En fotograf frågar om han får ta en bild.
Grabbarna blir överlyckliga.

Gänget står framför ett hus
på Roslagsgatan i Stockholm.
Där bor Erik och Ragnar.
Huset är så nytt
att trottoaren ännu inte är byggd.
Det är bara sand och grus på gatorna.

Ragnar är alltid tillsammans med sina kompisar.
Killarna i randiga tröjor är bröder.
Den långa randiga killen heter Erik,
den korta randiga är Ragnar.

Engla bor på landet.
Ragnar bor inne i Stockholm.
De känner inte varandra.
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Läraren Oscar Gustafsson tar med klassen
på en utflykt till Skansen.
Ragnar har sin randiga tröja på sig.

Lärarinnan Klara Karlsson står i mitten.
Hon ger Engla bra betyg i räkning
men dåliga betyg i skrivning och läsning.
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Ragnars skola ligger i Stockholm.
Han pratar och stojar på lektionerna
men han har ganska bra betyg.
Utom i slöjd. Han är dålig på slöjd.

Engla arbetar som piga
men hon går också i skolan i Djursholm.
Här är hon med sina klasskamrater.
Engla sitter längst till höger med händerna i knät.
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Här är Engla 15 år.
Hon har en stor rosett på sin klänning.
Tre av hennes kusiner står bredvid.

Engla har många kusiner.
Nästan varje vecka träffar Engla några av dem.
Släkten gör henne glad.
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Ragnar har få släktingar.
Han är med sina kompisar i stället.
På bilden är Ragnar tolv år.
Han är på sommarlov i Vallentuna.
Han har fått låna ett gevär
av bonden på gården Hassla.
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