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JOHANNA NILSSON

Jag ville dö, men något hände

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Jag ville dö, men något hände av Johanna Nilsson.
Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Lisa har skyddad identitet och lever i ständig rädsla. Hon vill inte leva längre. Hon bestämmer sig för att idag är hennes sista dag i livet. Då inträffar något speciellt, något som får
henne att skjuta upp sitt beslut att dö. Hon ger sig själv några dagar till och under de dagarna händer flera oväntade saker.

OM FÖRFATTAREN
Johanna Nilsson är en välkänd författare. Hon skriver både för unga och för vuxna, och som
lättläst författare har hon gett ut flera titlar tidigare på Nypon och Vilja förlag.

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
• Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t.ex. en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.
• Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst den –
vad skulle ni säga då?
• Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
• Varför heter boken Jag ville dö, men något hände? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge
förslag på andra titlar och motivera dem.
• Lisa har levt ett liv med trasiga relationer. Hon förstår inte att hon är värdefull. Vad vill du
säga till henne?
• Lisa får rådet att lägga sina svåra minnen i en ask. Hon går också i terapi och hon börjar
boxas. Ge några andra förslag på saker som Lisa kan göra för att må bättre.
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Diskutera
• Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
• Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
• I slutet av boken åker Lisa till sin före detta mans arbetsplats. Hon lämnar brev åt honom
att läsa. Tycker ni att det var bra gjort? Motivera ert svar.
• Vad tror ni händer i framtiden med Lisa? Kommer hon att fortsätta att arbeta på kaféet?
Hur går det med hennes relation till Samir? Kommer hon att kunna leva lyckligt?
• I boken finns det flera olika personer som är viktiga för handlingen. Det är Lisa, hennes
kollegor, hennes granne, Samir och hennes före detta man. Diskutera på vilket sätt de är
viktiga. Diskutera också vem av dem som ni tycker är viktigast för handlingen. Försök att
enas om ett svar.
• Tycker ni att boken Jag ville dö, men något hände är en positiv eller en negativ bok?
Motivera ert svar.
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