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Joana startar eget
TILL PEDAGOGEN
Joana startar eget är en lättläst bok med ett viktigt och informativt innehåll för den som
eventuellt funderar på att starta eget. Joana är duktig på att städa, och bestämmer sig för
att starta en firma. Steg för steg gör hon viktiga erfarenheter och får nya lärdomar om vad
det innebär och hur det går till. Men även den som inte är intresserad av ett eget företag kan
ha stor behållning av boken. Den kan fylla ett syfte som samhällskunskap, eller bara som
ren nöjesläsning. Joana är en charmig och levnadsglad person och boken är underhållande.
Språket är mycket enkelt, förutom de ord som den lär ut på ett lättfattligt sätt, till exempel
livförsäkring och aktiebolag. Meningarna är korta och sidorna är luftiga.

DISKUSSIONS- ELLER SKRIVUPPGIFTER
1. Jobba vitt eller svart. Vad innebär det att jobba vitt? Att jobba svart? Vad går skattepengarna
till? Gör en lista tillsammans. Vilka är riskerna/nackdelarna med att jobba svart?
2. Företagsnamn. Joana kallar sitt företag för Rent & Fint. Är det ett bra namn? Vad ska en
tänka på när en namnger sitt företag? Vad skulle ett bageri kunna heta? En frisör? Kom på
minst fem olika typer av företag, och vad de skulle kunna heta.
3. Språk. När Joana går till banken har de ordnat en tolk åt henne (s 12). På Skatteverket får
hon också hjälp av en kvinna som pratar spanska (s 10). I vilka andra sammanhang har en
rätt till/möjlighet att få hjälp med språket? Hur kan en klara sig mer självständigt? Tänk till
exempel på när Joana spelade in en föreläsning på Skatteverket.
4.Reklam och marknadsföring. Lucas gör reklamlappar åt Joana, där det står att priset är
extra lågt första månaden (s 13). Vad ska bra reklam innehålla?Använd samma företag som ni
diskuterade i punkt 2 och prata om hur de bäst skulle kunnna marknadsföra sig.
5. Vad lärde sig Joana?
a) om skatt

b) om stövlar och
årstider

c) när badkaret
började blinka och
spruta vatten

d) när hon lyssnade
på musik och ägaren
kom

6. Diskutera orden
bokföring

deklaration

pension

kvitton

aktiebolag

försäkringar

konkurs

enskild firma

hemsidor
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