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Vi två mot världen

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Vi två mot världen av Mian Lodalen. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen. I lärardelen finns en kort presentation av bokens
handling, information om författaren, länkar att informera om inför läsningen, samt
diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor
och skrivövningar.

OM BOKEN
Vi två mot världen är den andra delen i serien om Linda och Mandi som träffas genom
dejtingappen Tinder. Första delen heter Första natten och handlar om de tre första veckorna
av deras förhållande.
Vi två mot världen utspelar sig några månader senare och nu när Mandi och Linda är ett par
på riktigt vill Mandi att hela världen ska få veta det. Linda vill inte berätta för någon och är
rädd för vad hennes föräldrar ska tycka om att hon har en flickvän.

OM FÖRFATTAREN
Mian Lodalen är verksam som författare, journalist, krönikör och debattör. Hon har gett ut
ett flertal romaner och faktaböcker. Vi två mot världen är hennes andra bok på Vilja förlag.

PLACERA BOKEN I ETT SAMMANHANG
Linda och Mandi är ett par. För Mandi är det självklart att vara öppen med sin
homosexualitet, medan Linda är rädd för vad omgivningen ska tycka om att hon har en
flickvän.
Informera eleverna om RFSL och vilken information de kan finna där: www.rfsl.se
På RFSL:s hemsida kan du också hitta information om Pride. Informera eleverna om Pride
och att parader hålls i många delar av Sverige och världen.
Mer information om sexualitet och annat som tonåringar kan fundera över finns på UMO:
www.umo.se
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Linda säger på sida 14 att hon är rädd för så mycket att ”det skulle bli en flera kilometer
lång lista” om hon skrev ner allt. Vad är du rädd för? Varför? Skriv en egen lista och
förklara varför du är rädd för olika saker.
2. Mandi vill att Linda ska ”komma ut”, det vill säga visa för alla att hon är homosexuell och
kär i Mandi. Hur skulle du göra om någon i din familj eller en vän berättade för dig att hen
är homosexuell?
3. När Linda väl berättar för sina föräldrar så vet de redan att hon är tillsammans med
Mandi och de är glada för hennes skull. Linda hade oroat sig i onödan. Har du någonsin
oroat dig för något som du inte alls hade behövs vara orolig för? Berätta!

Diskutera
1. Linda och Mandi är ett par, men Linda vågar inte visa det för andra. Mandi vill i stället
berätta det för hela världen. Vad tycker ni om deras tankar? Förstår ni dem? Vem är ni
mest lika, Linda eller Mandi? Diskutera och jämför era åsikter.
2. Vi två mot världen handlar mycket om att ”komma ut” och om vikten av att få vara sig
själv och älska den man vill. I boken finns berättelser om hur olika föräldrar reagerat.
Kabats pappa ville först ta honom till en läkare. Varför tror ni att det finns så mycket
rädsla och så många fördomar om homosexualitet?
3. Mandi betalar ofta för Linda och det gör att Linda känner att hon är i underläge.
Har ni varit med om något liknande? Vad tycker ni om att ha vänner som har mer eller
mindre pengar än er? Kan det vara ett problem? Varför? Varför inte?
4. Varför heter boken Vi två mot världen? Tycker ni att det är en bra titel? Vilken annan titel
skulle passa boken? Diskutera tillsammans och bestäm några andra titlar.
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