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Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

Kapitel 1
1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är det för
skillnad mellan gymnasieskola, komvux, folkhögskola, högskola och universitet? Du kan
läsa mer om folkhögskolor på www.folkhogskola.nu.
2. Det står i texten att Amir är modigare än Jim. Vad betyder det? Är du modig? Vad gör en
modig person?
3. Jim vågar inte gå fram och prata med Zalka utan skriver till henne på Facebook i stället.
Vad skulle du göra i hans situation? Har du varit i samma situation?
4. Varför går inte Jim till skolan nästa dag?
5. Hur många dagar tror du att Jim stannar hemma från skolan? Tror du att Jim kommer att
prata med Zalka i skolan efter det här? Vad tror du kommer att hända i nästa kapitel?

Kapitel 2
1. Vad gör Amir hemma hos Jim?
2. Vad brukar du äta eller dricka om du är förkyld? Hjälper det?
3. Är Jim förkyld på riktigt?
4. Vad brukar man säga till någon som är sjuk? (Amir säger det till Jim när han går.)
5. Vad tror du kommer att hända i nästa kapitel? Kommer Jim att gå till skolan igen?
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Kapitel 3
1. Det står i texten att Jims lägenhet ”ser ut som en Ikea-reklam”. Vad menas med det?
2. Det står i texten att lägenheten inte riktigt känns som ett hem för Jim. Varför tror du att
det känns så för honom? Vad är det som gör att lägenheten bara känns som en lägenhet,
inte ett hem?
3. Vad säger Amir när Jim berättar om Zalkas svar?
4. Vad gör Amir för att få Jim att bli glad?
5. Lyckas Amir? Blir Jim glad?

Kapitel 4
1. Varför kommer Jim att få problem i skolan snart?
2. Vad gör Jim hemma hela dagen?
3. Jim tycker att det är svårt att vara vuxen eftersom man måste klara sig själv. Vilken ålder
tycker du är bäst i livet? När man är barn, när man är ung eller när man är vuxen? Vilka
fördelar och nackdelar har de olika perioderna i livet?
4. Amir tvingar Jim att följa med på en båtresa. Han säger att Jim inte bara kan stanna
hemma och sura. Tycker du att han har rätt? Är det bra att bara stanna hemma om man
är ledsen?

Kapitel 5
1. Jim och Amir åker Finlandsbåt. Har du varit på en sådan stor båt (eller färja) någon gång?
Berätta!
2. Vad gör Jim och Amir på båten?
3. Vem av dem två är bäst på att dansa, Jim eller Amir?
4. Är du bra på att dansa? Gillar du att dansa? Var och när brukar du dansa?
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Kapitel 6
1. Känner du någon som kommer från Finland? Har du hört någon prata finska?
2. Vilka språk finns det i Norden? Vilka av de nordiska språken liknar varandra?
3. Vem är Rosa? Vad får du veta om henne?
4. Vem är Veera? Vad får du veta om henne?
5. Jim tycker att det är synd att Veera bor i Helsingfors. Varför tycker han det?

Kapitel 7
1. Varför ler Jim och Amir när de sover?
2. När Jim och Amir vaknar i sin hytt, får de bråttom. Varför det?
3. Hur länge kommer Jim och Amir att vara i Helsingfors?
4. Vad tror du att Rosa, Veera, Jim och Amir kommer att göra i Helsingfors?
5. Varför känner Jim sig så lycklig att han nästan flyger?

Kapitel 8
1. Vems bil står på parkeringen?
2. Vad får du veta om Veeras familj?
3. Vart åker de efter frukosten? Vad gör de där?

Kapitel 9
1. Vad är en loppmarknad? Har du varit på en loppmarknad någon gång? Köpte du något
där?
2. Vad köper Rosa på loppmarknaden? Vad köper Veera?
3. Vad pratar Jim och Veera om när de säger hejdå till varandra?
4. Varför festar Jim och Amir inte på båten när de åker tillbaka till Stockholm? Vad tänker
de på?
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Kapitel 10
5. Hur kände Jim sig före båtresan? Hur känner han sig nu efter båtresan?
6. Varför får Jim lust att ge Amir en kram?
7. Vad tror du kommer att hända sedan? Kommer Veera och Jim att träffas igen?
8. Är det möjligt att ha ett förhållande med någon som bor i ett annat land? Känner du
någon som har haft det?

Rätt eller fel – frågor till hela boken
Amir är en kompis som Jim kan lita på. 		

rätt / fel

Amir och Jim har känt varandra hela livet.		

rätt / fel

Jim är lite blyg.					

rätt / fel

Veera studerar på gymnasiet.			

rätt / fel

Veera har brunt hår.					

rätt / fel

Jim är längre än Amir.					

rätt / fel

Amir är en energisk och positiv person.		

rätt / fel

Både Jim och Amir är över 18 år.			

rätt / fel

Det är höst när Jim och Amir åker till Helsingfors.

rätt / fel

Jim glömmer bort Zalka när han träffar Veera.

rätt / fel

Rosa och Veera pratar svenska med varandra.

rätt / fel

Jim bor ensam i en stor lägenhet.			

rätt / fel

Jim saknar aldrig sin mamma.			

rätt / fel

Veeras mamma kontrollerar Veera hela tiden.

rätt / fel

Veera är inte intresserad av Jim.			

rätt / fel
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Skrivuppgifter – välj en av uppgifterna och skriv en text! Man kan även skriva en
gemensam text med gruppen. Eller både och.
1. Vad tror du händer sedan? Skriv en fortsättning till boken! Träffas Jim och Veera igen?
Var? När? Vad gör de tillsammans?
2. Tänk dig att du är Jim. Skriv ett mejl till Veera och berätta om dina känslor och tankar.
3. Tänk dig att du är Veera. Skriv ett mejl till Jim och berätta om dina känslor och tankar.
4. Tänk dig att du är Jim. Skriv till en gammal vän som inte bor i Sverige och berätta om
Amir, Zalka, Veera, båtresan och ditt liv i Sverige.
5. Hur ser Jims och Amirs liv ut om tio år? Skriv och berätta om vad de gör och var de bor
om tio år. Har de fått barn? Fantisera och skriv!
6. Skriv om en vän som är nästan som en bror/en syster till dig. När och hur träffades ni?
Vad har ni gjort tillsammans? Varför gillar du din vän?
7. Skriv om en båtresa som du har gjort. Vart åkte du? Var båten stor eller liten? Vad gjorde
du på resan?
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Jobba med orden – Kapitel 1 – 5
Skriv ordet som saknas i meningen! Du hittar orden i rutan längst ner. Det finns några extra
ord som blir över.
1. Jim kan inte sluta titta på Zalka. Hennes hår har samma färg
som ljus ____________________________.
2. De blev vänner när de var yngre och bodde på samma boende. Det var en plats för unga
_____________________________ som inte hade någon familj i Sverige.
3. I sin fantasi ____________________________ han Zalkas hår.
4. Jim går inte till skolan nästa dag. Han vill aldrig gå till skolan mer. Han har gjort bort sig
totalt. Han ________________________.
5. Jim drar täcket över huvudet. Han vill ____________________________ från världen.
6. Så Jim berättar vad Zalka skrev till honom. Amir lyssnar ______________ och är tyst en
stund.
7. Jim stannar hemma. Det är tredje dagen som han är borta från skolan. Snart får han
problem med för mycket _________________________.
8. Han ligger mest i sängen och _______________________ in i taket eller den vita väggen.
9. Han tänker på sin mamma. Han kommer ihåg hur hon __________________________
honom när han var ledsen.
10. Amir tar på sig en blank, röd skjorta och tittar på sig själv i spegeln. Han ser
____________________ ut.

nöjd

skyndar

stirrar

fnyser

skäms

krukväxter    honung

   ljuger

försvinna

    smeker

vågar

flyktingar

    noga         ensam

tröstade
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Jobba med orden – Kapitel 6 – 10
Skriv ordet som saknas i meningen! Du hittar orden i rutan längst ner. Det finns några extra ord
som blir över.
1. En lärare på folkhögskolan kommer från Finland. Hon har sagt att det finska och det
svenska språket är helt ________________________.
2. Rosa har mörkt, _____________________ hår och ett stort leende.
3. – Jag är född och ___________________________ i Finland, säger Rosa.
4. – Shit! Rosa har skickat ett sms. Hon frågar om vi vill äta frukost med dem. Och vi bara sov!
Amir slår _________________________ mot sin panna.
5. – Ring henne och säg att vi kommer! Och klä på dig, _____________________ dig!
6. – Vad ska ni göra idag? frågar Rosa.
7. – Vad säger din mamma om att du tar hem två ______________________ killar? frågar Jim.
8. – Hon litar på mig. Och jag är faktiskt _________________. Hon låter mig leva mitt eget liv,
säger Veera.
9. Rosa diskuterar priset på kepsen med försäljaren. Till slut kommer
de __________________________.
10. Jim får lust att ge Amir en kram. Det är tack __________________ Amir han träffade Veera.

skynda

riktig

vare

äkta

ansikte       överens

vuxen

färskt

aning

olika

rodnar

lockigt

handflatan    förvirrad        huvudet   uppvuxen        orättvist         okända
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