Hemma ingår i serie
n om Anna och
Jonas.

HEMMA

Anna jobbar i en liten
affär.
Nu ska den stänga.
Anna blir utan jobb
.
Hur ska hon hitta
ett nytt arbete?
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OM BOKEN
Hemma är en bok i serien om Anna och Jonas. De har stora lån på banken, och Anna förlorar
jobbet. Hur ska de nu kunna betala sina räkningar? Anna ringer runt och söker nya jobb,
men lyckas inte. Han är hemma och har tråkigt. Så ringer Simon, Jonas arbetskamrat, och
Anna börjar hoppas.
Språket är enkelt, och meningarna är korta. Även en mycket läsovan kan känna sig trygg i
den här texten.

DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Jobb
Anna måste ha ett jobb därför att de behöver pengarna. Är pengar den enda anledningen till
att vilja ha ett jobb? Finns det flera anledningar? Vilka? Diskutera. (Arbetskamrater, mening,
semester, pension).
2. Anställningsintervju
Diskutera först i gruppen. Vad säger man på en anställningsintervju? Vilka frågor kan man
få? Hur ska man beskriva sig själv? Jobba sedan två och två. En är chef, och en söker jobb.
Bestäm vilka frågor och svar ni ska ha, och turas sedan om att spela upp era intervjuer för
gruppen. Ge varandra konstruktiv kritik (vad skulle kunna vara ännu bättre?)
3. Personerna i boken
Vilka personer finns med i boken? Prata om dem, och försök att beskriva varje person med
hjälp av några ord. Förklara varför ni valde just de orden. (T ex: Anna: oro, jobb. Simon:
kompis, hjälpa till.)
4. Böcker och film/teve
Är arbetslöshet och oro för pengar vanliga teman i böcker och film/teve? Försök att komma
på så många böcker och/eller filmer/teveprogram som möjligt som handlar om pengar och
jobb.
5. Hemma
Prata om boken. Vad handlar den om? Hur många teman/handlingar kan gruppen hitta i
boken? (Arbete, oro, pengar, jobb mm.)
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