
en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

Av samma blod
 -funderingsfrågor – diskussion och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap
Årskurs: 6-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion:
Titta på omslagsbilden, vad föreställer den? Vilka 
idéer om boken ger den?
Läs baksidestexten - vad handlar boken om?
 
Vad tror du kommer att hända med Oscar?
Vad vet ni i gruppen om maffian?  
Vad vet ni om Italien och om Sicilien?  
Samla det ni vet till en lista eller karta med ord.  
 
Har ni sett Gudfadern eller Sopranos?  
Vem är Scarface?

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.

Fixa betygen! (sidorna 5-9)
• Vad är Oscars problem?
• Är Lucia snurrig, tror du?

Det spännande Sicilien (sidorna 10-24)
• Vad får Oscar reda på om Casale?
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Män med vapen (sidorna 25-38)
• Förklara vad pizzo är.
• Vad har pizzo med maffian att göra?

Släkt med maffian (sidorna 39-51)
• Diskutera med dig själv eller med en kamrat: När är det ok att följa den som är starkare, 
den som har makten och när är det viktigt att följa sin egen övertygelse?
• Hitta ett exempel som skulle kunna handla om dig själv/er själva och resonera om det..

Pojkarna i brunnen (sidorna 52-63)
• Hur hänger respekt, makt och pengar ihop när Lucia minns hur det var i Casale?
• Vad menas med Omertà?

Djävulen på muren (sidorna 64-69)
• Hur gammal var Pietro när han kom till Milano?

Protest! (sidorna 70-83)
• Vad kan invånarna ha tyckt om Mussolini och om amerikanerna?
• Hade det varit bättre för dem om Hitler och Mussolini hade vunnit andra världskriget?

Släktträdet (sidorna 84-91)
• Vad upptäcker Oscar när han läser om Casale på nätet?

Botgörarna (sidorna 92-105)
• Vad är en botgörare?
• Hur kan omertà får Lucia att berätta mer för Oscar?

Mördaren Marcello (sidorna 106-119)
• Var finns Casa Nostra?
• Varför lämnade Lucia Sicilien?

Sanningen (sidorna 120-126)
• Gör Oscar rätt som vill berätta, tycker du?

Motståndarna (sidorna 127-133)
• Hur har människor gjort motstånd mot Cosa Nostra?

Ciao! (sidorna 134-141)
• Varför börjar pappa visa att han kan italenska, tror du?

Fotoalbumet (sidorna 142-146)
• Hur är det för Oscar att redovisa sitt arbete?



Fördjupning
Gör ett eget släktträd. Skriv in så mycket du vet själv:
 
• Namn
• Födelseår
• Var de huvudsakligen har bott någonstans
• Vilket yrke de har/har haft
• Något annat som är viktigt i din släkt

Intervjua någon äldre person som kan berätta om din släkt eller platsen som du kommer 
ifrån. Fyll på släktträdet.

Fundera över och prata med någon i gruppen om: 
•  Vilken betydelse har ditt släktträd för dig?  
• Betyder det något för var du själv bor?  
• Vad du tycker om?  
• Vad du vill göra i livet?

Skriv en kort text om sådant som känns viktigt för dig när du ser på ditt släktträd
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