
Resväskan 
- funderingsfrågor och diskussion om vänskap
Ämne: svenska, svenska som andraspråk
Årskurs: 7-9, gymnasiet, vux och SFI
Lektionstyp: 
Lektionsåtgång: 1-4

Introduktion
Lektionen utgår från boken Resväskan av Anna Fredriksson. Resväskan är en trivsam 
berättelse om barnmorskan Disa som letar efter någon att tycka om.

Lektionen innehåller funderingsfrågor samt ett underlag för diskussion om vänskap. 
Diskussionunderlaget om vänskap är gemensamt för lektionerna till LL-förlagets böcker 
Resväskan, Vän sökes, Födelsedagen och En dag i paradiset.

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.

Var någonstans kan Mirjam vara nu?
Högt uppe i luften. Långt borta.
Men så skjuter Disa undan sin oro.
Hon måste försöka se det positiva med resan.
Hennes dotter får uppleva äventyr
och se världen.

• Tror du att Disa lyckas skjuta undan sin oro? Varför?
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Bussen brummar vidare.
Disa ser ut genom fönstret igen.
Faktum är att hon hellre hade jobbat
än åkt hem till sina föräldrar.

• Har du känt så någon gång, att du inte riktigt vill göra något som ska vara roligt.

Disa hejdar sig med kaffekoppen lyft.
Obducent? Bills jobb är alltså att skära
i döda människor för att se vad de dött av.
Hon sänker koppen.
Plötsligt känns inte fikastunden
lika trevlig längre.

• Hur skulle du ha reagerat om du plötsligt upptäckte att du fikade med en obducent.

Men han börjar le igen, allt större.
– Vi arbetar i varsin ände av livet.

• Vad skulle du helst arbeta som, obducent eller barnmorska? Varför?



Vänskap
LL-förlagets böcker Resväskan, Vän sökes, Födelsedagen och En dag i paradiset handlar alla 
om att hitta en vän eller hitta någon att tycka om.

Inledning
Be eleverna komma med förslag på vänskap från film och böcker.  
För att starta diskussionen kan man till exempel visa de bilder som ingår i lektionen. 

- Merry och Pippin från Sagan om ringen. 
- Ron, Harry och Hermione från Harry Potter filmerna.
- Vanessa, Anna-Karin, Ida, Rebecka, Minoo och Linnéa - häxorna från Engelforstriologin
- Sherlock Holmes och Watson 
- Soldaterna från E-kompaniet i Band of Brothers

Ge gärna ett eget exempel för att få igång eleverna.

Skriv upp exemplen så att alla ser dem.

Diskussion 1
När eleverna kommit på sina vänskapskombinationer får de diskutera i mindre grupper:

• Varför är dessa personer vänner?
• Är de lika som personligheter
• Vem skulle eleven vilja vara vän med.

Diskussion 2 
Nästa steg är sedan att i grupperna ge exempel på vad som i deras verklighet är att vara en 
god vän. 
Inled gärna med något/några egna exempel för att få igång eleverna.

Varje grupp skriver ned vad man kommit fram till.

Resultaten redovisas för hela klassen.
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