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Stugan vid sjön

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Stugan vid sjön skriven av Anna Hansson. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal
diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Stugan vid sjön är en bok som handlar om både hopp och besvikelse. Vanja är skild och
ligger sömnlös på nätterna när barnen är hos sin pappa. Sömnlösheten driver ut henne på
tidiga morgonpromenader, som leder henne till stugan vid sjön. Plötsligt får Vanjas liv mål,
mening och hopp. Men en dag när hon är i stugan förändras allting.
Språket är enkelt, meningarna korta och sidorna luftiga.

DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. På några ställen står det att det pirrar och ilar i Vanjas mage (sida 14, 16, 27). Vad
betyder det? Vid vilka tillfällen händer det i boken? Hur känns det att bli förälskad? Hur
vet man om man är förälskad?
2. Vi får inte veta något om Vanjas barn. Varför inte? Hur tänkte författaren när hon inte
skrev någonting om barnen? Vilka är Vanjas barn? Flickor? Pojkar? Hur gamla är de?
Vad heter de? Vad tycker de om Jonas? Vad tycker de om stugan vid sjön? Bestäm
tillsammans.
3. Vanja är skild och ligger vaken på nätterna när barnen är hos pappan. Hur kan det
kännas att vara skild och ligga sömnlös? Vilka tankar kan finnas? Varför? Många par
skiljer sig idag. Vilka kan anledningarna vara? Är det bättre att vara gift och olycklig än
att skiljas och försöka skapa ett nytt liv? Kan en människa känna sig mer ensam med
”fel” person, än om hon är ensam med sig själv?
4. Diskutera boken. Vilka olika teman har den? (skilsmässa, kärlek, hopp m.m.) Vilka
läsare är boken ämnad för?
5. Sammanfatta boken med ett ord och motivera varför ni valde det ordet.
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