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KIRSTEN AHLBURG

Ska vi till Paris?

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Ska vi till Paris? skriven av Kirsten Ahlburg. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren
samt ett antal diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och
skrivövningar.

OM BOKEN
Ska vi till Paris? handlar om Helena. Jakob, hennes sambo som är kock, måste bo i Paris ett
år, och hon vill inte följa med. Helena tycker om sitt jobb och sitt liv i Sverige, och hon skulle
sakna sina föräldrar. Men för Jakob är året i Paris nödvändigt för att utvecklas yrkesmässigt.
Detta skapar givetvis problem för dem. Ingen av dem är glada när de besöker Helenas
föräldrar en söndagsmiddag. Helena söker stöd hos sin mamma, och blir förvånad. Kanske
får mamman henne att se saken på ett annat sätt?
Boken är extremt enkel, utan att bli banal eller tråkig. Språket är lätt, och meningarna är
korta.

OM FÖRFATTAREN
Kirsten Ahlburg är en av Danmarks mest produktiva författare. Hon har skrivit närmare 294
böcker. På Vilja förlag har hon kommit med flera böcker.
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DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. När Jakob frågar om Helena vill åka till Paris med honom, får hon ont i magen (sida 25).
Varför? På vilka sätt svarar kroppen på olika känslor? Diskutera och ge exempel.
2. Helena älskar att vara i föräldrarnas hus, för där bodde hon under sin barndom (sida
30). Berätta för varandra om er barndom. Vilket land, vilken stad växte ni upp i? Bodde
ni i lägenhet eller hus? Vilken miljö var det? Hur är er familj?
3. Helenas mamma får Helena på andra tankar, när hon inte vill följa Jakob till Paris (sida
32–33). Hon hjälper Helena att se möjligheter istället för svårigheter. Hur viktigt är det
att ha någon att prata och diskutera med? Kan man prata om precis vad som helst,
eller finns det problem som man måste lösa själv?
4. Diskutera boken. Vilka olika relationer handlar den om? (Helena, Jakob och
föräldrarna). På vilka sätt är relationerna olika? Vad har de gemensamt?
5. Vilka teman tar boken upp? (kärlek, jobb, föräldrar, barndom m.m.)
6. Vem handlar boken mest om, Helena eller Jakob? Varför?
7. Sammanfatta boken med en mening, och motivera varför ni valde just den meningen.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

