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Det perfekta livet

funderingsfrågor och fördjupningsuppgift
Ämne: Svenska, SVA, SFI
År: 6-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-6

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.
Ett nytt hus (sidorna 5-19)
• Ina och Lars upplever huset på olika sätt. Vad är viktigast för Ina? Vad är viktigast för
Lars?
•”Bättre läge finns inte”, vad betyder det?
• Hur tror du att det kommer att gå för Ina och Lars? Vad kommer att hända?
Goda grannar (sidorna 20-26)
• Hur har grannarna det?
• Vad tycker Lars om att flytta in i huset?
Kaffe i finrummet? (sidorna 27-38)
• När flyttade Malin och Janne in i sitt hus?
• Varför behöver Ina och Lars köpa nya saker?
Barnrummet (sidorna 39-48)
• Varför, tror du, vill Ina köpa nyt till hela huset?
• Vad längtar Lars efter?
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Livet på verandan (sidorna 49-62)
• Varför vill Ina inte ha barn nu?
• Varför, tror du, smygtittar Ina på grannarna?
Överraskningen (sidorna 63-72)
• Varför går Lars? Gör han rätt som går tycker du?

Skrivövning
Diskutera: Har du någon gång känt att du vill ha något som någon annan har? Finns det
något som hjälper mot avundsjuka?
Ina går väldigt långt för att få det som grannarna, men det verkar inte som det hjälper, eller
vad tycker du? Har du några bra förslag på vad man ska göra när man blir avundsjuk?
Skriv: Hur går det för Ina? Skriv en fortsättning där hon prövar något annat sätt att hantera
sin avundsjuka, hon gör inte längre precis som Malin och Janne, vad gör hon istället?

