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Kriget kommer

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

Introduktion
Titta på omslagsbilden, vad föreställer den?
Vilka idéer om boken ger den?
Läs baksidestexten - vad handlar boken om?
Vad vet ni i gruppen om Andra världskriget?
Vad vet ni om skillnaderna mellan
Danmark, Norge och Sverige vid den här tiden?
Titta på kartan på insidan av pärmen.
Jämför gärna med en större karta.
Ungefär hur långt är det mellan Landskrona
och Köpenhamn?
Vilken stor byggnad som finns idag fanns inte
vid den här tiden då berättelsen utspelar sig?

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.
I skuggan av ett slagskepp, sidorna 6-11
• Vad får du reda på om Olof och hans familj?
• Varför har fartygen inga tända lanternor?
Smuggel-Larsson, sidorna 14-23
• Varför vill människor handla varor av Smuggel-Larsson?
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• Är det risk för krig i Sverige?
Kriget kommer, sidorna 26-33
• Nämn två saker som du får reda på om Nisse.
• Varför är Danmark i krig med Tyskland?
Du är död!, sidorna 36-48
• Varför är tandläkaren glad?
• Hur går det i kriget?
Ett år senare, sidorna 50-60
• Varför är det tyska soldater i Sverige?
• Hur ser far på Olof och Nisses chokladstöld? Håller du med honom?
Tyskarna skjuter, sidorna 62-68
• Vilka är det som jagar och skjuter mot Larssons båt?
• Varför tvekar Lisa att ringa?
Flyktingarna, sidorna 70-78
• Vilka är med i Larssons båt?
• Varför kan Anna och Josef inte vara kvar i Tyskland?
• Varför blir Olofs far arg på Larsson?
Ett svårt val, sidorna 80-86
• Varför tycker Nisse och Larsson att Olof ska resa med till Köpenhamn?
• Tror du att far anar vad Olof tänker göra?
Dimman tätnar, sidorna 88-95
• Har Olof blivit lurad?
Fällan slår igen, sidorna 98-103
• Vem är Lise?
• Varför var Josef inte i lägenheten?
Skottet från gatan, sidorna 106-112
• På vilket sätt har Olof och Josef tur?
• Är Larsson galen, tycker du?
En fruktansvärd smäll, sidorna 114-121
• Vad händer med patrullbåten?
• Vad vill Larsson göra med de tyska soldaterna?
En underbar morgon, sidorna 124-127
• Tror du att familjen kommer att ta emot fler flyktingar?

Diskutera och skriv
• Vad var nytt för er i den här berättelsen?
Prata om det som engagerade er.
• Larsson och Olofs far är både lika och olika.
Fundera ett tag på och gör listor över på vilka sätt de är lika och olika.
Prata sedan om hur de förhåller sig till att det är krig.
Vad skulle de kunna vara överens om?
Vad skulle de inte kunna vara överens om?
Tycker ni att någon av dem har mer rätt än den andre?
• Använd diskussionen till att fundera över hur du själv tror att du skulle agera,
som Larsson eller som Olofs far.
Skriv en kort text om hur du resonerar.
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