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Ut med hunden

– funderingsfrågor, diskussion och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: Gym, Vux, Särvux, Särgymn
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Vad kan Ut med hunden betyda?
Läs baksidestexten. Vad tror ni kommer att hända?

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.
Välkommen till Sjöbergs affär, sidorna 5-9
• Beskriv Sjöbergs affär.
• Vad får ni veta om Alexandra?
• Hur tror ni att hon är som person?
Alexandras problem, sidorna 10-17
• Vad är Alexandras problem?
Annonsen, sidorna 18-23
• Varför bråkar Lotta och Alexandra?
• Beskriv problemet från Alexandras perspektiv.
• Beskriv problemet från Lottas perspektiv.
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Pekka, sidorna 24-31
• Vad får ni reda på om Pekka?
• Hur verkar han vara som person?
• Skulle ni tycka om att träffa honom?
Bråk på jobbet, sidorna 32-39
• Varför blir Alexandra arg på Pekka?
Promenaden, sidorna 40-51
• Är Pekka ledsen?
• Varför är han ledsen?
• Varför ringer Pekka till Alexandra, tror ni?
En ny vän, sidorna 52-55
• Var det en bra lösning att Laban bor hos Pekka istället, tycker ni?

Diskussion och skrivövning
• Hur är det att vara ensam?
• Kan man vara ensam på olika sätt?
• Hur känns det att vara ensam?
Både Alexandra och Pekka är eller har varit ensamma på olika sätt.
• Jämför deras situationer med varandra.
Skriv dikter om ensamhet
Vilka ord associerar ni med ensamhet?
• Samla ord om ensamhet på ett gemensamt block.
• Använd orden till att skriva meningar om ensamhet.
• Skriv varje mening på en lapp och byt lappar med varandra.
• Ta några lappar och lägg dem i en ordning som du tycker passar så att de tillsammans blir
en dikt.
Läs dikterna för varandra.
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Pekka är pensionär
men han vill gärna arbeta lite.

Pekka Andersson är 67 år gammal.
Han kommer från Finland.
Han har bott i Sverige i nästan hela sitt liv.

Pekka
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Pekka jobbar på Sjöbergs affär
varje söndag.
Han gillar att stå i kassan
och prata med kunder.
Det är trevligt att träffa folk,
tycker Pekka.
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Pekka är gift med Marja.
Hon är 74 år gammal.
Marja bor inte hemma.
Hon är sjuk och bor på ett äldreboende.
Pekka träffar henne nästan varje dag.
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Pekka vill att Marja ska bo hemma.
Men Marja behöver mycket hjälp.
Hon kan inte gå själv
och hon glömmer saker.
Pekka känner sig ofta ensam.
Han saknar att ha sin fru hemma.
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Pekka trivs på Sjöbergs affär.
Det är bra att vara utanför lägenheten,
tycker han.
Lägenheten känns tyst och tråkig
när han kommer hem.
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