ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

UNNI DROUGGE

En saga om Sverige

ORD

forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre
vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som vågor
åker (flera åkrar) (s 9, rad 5) plats där man odlar
fackförening (s 9, rad 8) kallas ibland ”facket” och jobbar för arbetares rättigheter
våning (s 28, rad 14) ett annat ord för en stor lägenhet
förort (s 22, sista raden) ett samhälle som ligger utanför eller i utkanten av en stad.
fridfull (s 23, rad 6) ett annat ord för lugn
förfalla (s 28, sista raden) förstöras för att ingen sköter om det
förening (s 35, rad 7) en grupp människor som gör något gemensamt, t.ex. en idrottsförening
häktad (s 40, rad 5) en person är häktad, dvs inlåst före rättegång, då det bestäms om hen ska få
fängelsestraff
banderoll (s 42, rad 3) ett stort tygstycke med skrivna budskap
fält (s 42, sista raden) en stor öppen plats, ofta med gräs på marken
Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok.
Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

FRÅGOR UNDER LÄSNINGEN
Kapitel 1
Var växte Anna upp?
Hur var det i byn där hennes mormor och morfar bodde?
Vad tyckte morfar om jugoslaverna som arbetade i byn?
Vem är Dragos?
Vad tyckte Anna om honom?
Vad drömde hon om?
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Kapitel 2
Hur var Annas barndom?
Hur hade hennes släktingar det i Sverige tidigare?
Varför tror du att Anna inte visste så mycket om deras liv?
Vilka skillnader fanns det mellan Sverige förr och det land Anna växte upp i?
Annas föräldrar kunde ge sina barn allt, men barnen var inte tacksamma. Varför inte?
Anna och Anders ville inte bli som sina föräldrar. Vad ville de göra istället?
Hur såg Anders liv ut?
Hur såg Annas liv ut?
Vad saknade hon i sitt liv?
Kapitel 3
Vad hände när Anna fyllde 30?
Vad hade förändrats i byn sedan Anna var ung?
Vad hade hänt med hennes mamma, pappa och bror?
Hur mådde Anna när hon kom hem igen?
Varför ville ingen av hennes vänner träffa henne?
Varför kom Jesper tillbaka till Sverige?
Vad var det viktigaste för Anna?
Varför slutade Anna att arbeta?
Kapitel 4
Varför jobbade Jesper så mycket?
Varför tror du att han jobbade mycket och Anna så lite?
Vad hände när Anna sa att hon ville börja jobba igen?
Hur blev Annas liv utan Jesper?
Vad hade förändrats med vännerna?
Vad sa det nya politiska partiet?
Vad tyckte Anna om det?
Vilken bild gav nyheterna?
Varför behöver Anna börja jobba?
Vad hände när hon sökte jobb på sin gamla arbetsplats?
Varför blev Anna arg när hon såg Karim på tv?
Tror du att det är vanligt att hat mot en person kan förvandlas till ett hat mot en hel grupp?
Varför, varför inte? Ge gärna exempel.
Vad hade hänt med Annas föräldrar, hennes bror och deras hus?
Varför tror du att Anna bad tiggaren att åka hem?
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Kapitel 5
Anna måste flytta. Hur såg det ut där hon bodde?
Varför var hennes döttrar rädda?
Hur hade Jesper och hans nya fru det?
Varför hjälpte inte Jesper sin förra fru tror du?
Vem ringde på Annas dörr?
Vad jobbade Salma med?
Vad gjorde Anna och Salma när de var tillsammans?
Vad hade hänt med Salmas son?
Varför var Salma inte arg på alla svenskar?
Varför skämdes Anna när hon hörde det?
Kapitel 6
Vad var det för idé som Anna fick?
Vad gjorde personerna som kom till ”Öppna hjärtat”?
Hur förändrade Annas och Semlas arbete livet i förorten?
Hur firade de att ”Öppna hjärtat” fick ett pris?
Vad hände under firandet?
Hur påverkade det livet i föreningen?
Annas och Salmas döttrar startade en Youtube-kanal. Vad hette den?
Hur protesterade människor i förorten mot rasisterna?
Kapitel 7
Vad stod det på banderollerna vid demonstrationen?
Salma höll tal på scenen. Vad berättade hon om?
Vad handlade Annas tal om?
Vem såg hon i publiken?
Hur hade hennes känslor för honom förändrats?
Varför var Anna glad att hon bodde i förorten?
Vem träffade Anna i slutet av boken?
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EFTER LÄSNINGEN

Läs vidare
En saga om Sverige är aktuell och läsarna kommer att känna igen de diskussioner som pågår
i samhället. Därför är det under och efter läsningen ett utmärkt tillfälle att diskutera vad
som egentligen är sant och hur sanningen kan vinklas och förändras för att passa någons
syfte. Låt eleverna leta efter texter som handlar om det boken beskriver och fundera över
vem som skrivit och i vilket syfte. Lyft gärna fram olika politiker och partiers åsikter och
fundera över vilken sanning de förmedlar.
Här finns en studie om hur ledarsidor skrivit om migration.
http://mediestudier.se/publikationer/migrationen-i-medierna/
Verb
En saga om Sverige är skriven i preteritum. Hur skriver du följande verb i preteritum?
De finns alla i boken.
grundform (att)					

preteritum (dåtid)

växa
göra
behöva
möta
kyssa
bo
spela
bli
se
frysa
bjuda
gå
få
skriva
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Skriv meningar med fem av verben i preteritum.
1.
2.
3.
4.
5.
Synen på invandrare
Hur påverkade dessa personer Annas syn på invandrare?
morfar
Dragos
flyktingarna i byn
tiggare
Kerim
Salma
Förändringar
Beskriv kort på vilket sätt Anna förändras under boken. Använd följande meningar som stöd.
Först ____________________________________________________________________.
Sedan ____________________________________________________________________.
Därefter __________________________________________________________________.
Slutligen __________________________________________________________________.
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Jag undrar …
Skriv fem meningar om boken som börjar ”Jag undrar …”, till exempel ”Jag undrar varför
Jesper inte hjälper Anna när hon blir fattig.”
Jag undrar __________________________________________________________
Jag undrar __________________________________________________________
Jag undrar __________________________________________________________
Jag undrar __________________________________________________________
Jag undrar __________________________________________________________
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Leta budskap
Ett budskap är något författaren vill lära oss med sin bok. Ett exempel är ”det räcker inte
med pengar att bli lycklig” vilket visar sig tydligt när det gäller Anders, Annas bror, som får
allt av sina föräldrar, men ändå inte är lycklig.
Annas tal på demonstrationen handlar om hennes rasistiska tankar. Budskapet är att det
inte var invandrares fel att hon inte fick något jobb.
Vilka andra budskap hittar du i boken En saga om Sverige?
Du kan börja så här:
Ett budskap är att …
Ett annat budskap är att …
Det viktigaste budskapet är att …
Text och tanke
Skriv dina tankar om följande citat. Välj sedan tre egna citat från texten och skriv dina
tankar om dem.
”Många arbetare kom från forna Jugoslavien. De flyttade hit på 1960-talet när Sverige
behövde arbetskraft.” (s.5)
”Förr i tiden fick många i Sverige slita för att kunna överleva. De plockade potatis i steniga
åkrar.” (s.9)
”Sverige blev till slut både rikt och rättvist. Här kunde vem som helst studera, inte bara de
som kom från rika hem. ”(s.9)
”När Anna var yngre såg hon aldrig någon som tiggde. Nu blev de bara fler och fler.” (s.15)
”När människor är rädda blir de arga. Då vill de hitta någon att skylla på.” (s.26)
””Hat är som ett gift. När man hatar en annan människa börjar man lätt hata alla som ser
ut som den personen. Först hatade Anna Kerim. Sedan började hon hata alla som liknade
Kerim. Till sist hatade hon alla invandrare och flyktingar.” (s.26)

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
7

En saga om Sverige

UNNI DROUGGE

DISKUTERA
•
•
•
•
•

Sagan handlar om att livet inte blir som man vill. Vilka exempel på det finns i boken?
Anna längtar efter gemenskap. Vilka saker är viktigast i livet för er?
Anna ser inga flyktingar som var våldsamma i verkligheten, men det visades mycket våld
på nyheterna i tv. Hur påverkar media vår bild av samhället? Vad är egentligen sant?
Grannen Salma bjuder hem Anna till sig. Hur tycker ni att grannar ska vara mot
varandra?
Föreningen ”Öppna hjärtat” utsätts för ett attentat av nynazister. Hur ska hatet i
samhället kunna försvinna? Vilka förslag har ni?

SKRIVUPPGIFTER

Anna och Salma startar föreningen ”Öppna hjärtat” i en lokal som kommunen äger. Vilken
förening skulle du vilja starta? Vad ska den heta? Vad ska ni göra?
Skriv ett brev till kommunen och berätta om föreningen och varför ni behöver få låna en
lokal.
På demonstrationen bär deltagarna banderoller som de skrivit saker på. Vad skulle du vilja
skriva på en banderoll?

Vad tror du händer med Anna, Salma, Kerim och Dragos i framtiden? Skriv kapitel 8 i
En saga om Sverige. Du bestämmer själv hur lång tid som har gått sedan kapitel 7. Berätta
det i inledningen.
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