Hanna är stark och
envis, trots att
hon nyss fött sitt
andra barn. Hon har
över talat sin man
att de ska flytta. Men
hur ska de få råd att
bo i sitt nya hem, ett
rum med kök? Hyra
n är hög och det
är
svåra tider i Sverige.
Det här är en frist
ående del i serien
Ett
rum och kök, om
Sverige på 1930-tale
t.
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OM BOKEN
Det nya hemmet är fortsättningen på boken Drömmen om ett hem.
Huvudkaraktärerna är Hanna och Jan, som lever under tidigt 1930-tal i Sverige. Paret har två
små barn och en stor dröm; Drömmen om ett hem, med rinnande vatten och utan råttlort.
Läsaren får ta del av ett avlägset Sverige, där en flytt sker med hjälp av häst och vagn, och
där värme kommer från vedeldade spisar. Det efterlängtade hemmet består av ett rum och
kök för fyra personer.
Språket är enkelt, meningarna korta, och sidorna luftiga.

SKRIV- ELLER DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Diskutera karaktärerna i boken. Vad får läsaren veta om Hanna? Om Jan? Om Kalle? Om
Nisse? Finns det någon egentlig huvudperson i boken?
2. Den lilla familjen drömmer om ett rum och kök med rinnande vatten. Vad skulle en
tvåbarnsfamilj i Sverige drömma om idag? Vad har förändrats? Och vilka drömmar är
likadana idag som för nästan hundra år sedan?
3. Vad får läsaren veta om Hannas och Jans samtid? Om arbetslöshet? Om sjukdomar? Om
äldrevård?
4. Kalle pratar om Hannas och Jans relation (s 11). Vad säger han? På vilka sätt
kompletterar de varandra? Hur ser en bra relation ut? Ska man vara likadana, eller olika?
5. Läsaren får veta att Hanna och Jan inte hade behövt börja på någon av de stora
fabrikerna (s18 – 19). Det står att det enformiga jobbet på en fabrik kunde förlama både
hjärna och känslor. Diskutera vad det betyder. Hur tror ni att arbetet på en fabrik var
under 1930-talet? På vilka sätt har arbetsvillkoren förändrats i Sverige? (Sök eventuellt
info.)
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