ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

PER ALEXANDERSSON

Jared kör truck

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Jared kör truck skriven av Per Alexandersson. Materialet är
dels tänkt som ett stöd i undervisningen, dels som en möjlighet att arbeta integrerat med
svenska språket och olika moment inom truckutbildning.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och information om författaren.
Lärardelen innehåller också förslag på ämnesintegrering/tematiskt arbete kring svenska och
godshantering.
I elevdelen finns uppgifter att arbeta med innan, under tiden och efter läsningen. Det
finns också en ordlista som eleven kan ha bredvid sig under själva läsningen. Uppgifterna
innehåller både läsförståelse, yrkesspecifika ord och begrepp, reflektions- och
diskussionsövningar samt skrivuppgifter.

OM BOKEN
Jared är en ung man som drömmer om att få ett jobb och att flytta hemifrån. Han har bara
bott några år i Sverige och kämpar för fullt med att klara av skolan. Nu ska han ut på praktik
på ett företag. Målet är att han ska lära sig köra truck, och klara provet som innebär att han
får truckkörkort. Kommer han att klara det? Och vad händer med alla hans drömmar?

OM FÖRFATTAREN
Per Alexandersson trodde länge att det inte gick att bli utgiven. Han gick skrivarkurser och
lärde sig att skriva filmmanus, något han senare skulle få stor nytta av i sitt författarskap.
För skriver böcker, det gör han idag, och berätta en spännande historia, det kan han.
Förutom Jared kör truck har Per Alexandersson skrivit böcker som Fredag kväll (Vilja förlag)
och Bögslungan (LL-förlaget). Hans böcker skildrar vardagens stora och små händelser, och
handlar om allt från vänskap och känslan av att vara ny i Sverige till dråpliga missförstånd
och förvecklingar. Per Alexander säger själv att han tycker om att använda humor i sina
böcker. Annars blir det lätt torrt och lite för förnuftigt, menar han.
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UPPGIFTER KOPPLADE TILL SVENSKA OCH GODSHANTERING
Diskutera tillsammans i klass/grupp:
1.

Varför är det så viktigt att alltid kontrollera trucken innan ett arbetspass?

2.

Vad är det man måste kontrollera varje dag? Hur kontrollerar man det?

3.
		

Varför blir Lasse så arg på Ramin? Vad är det som gör att Ramin inte får komma 		
tillbaka?

4.
		
		
		

Jared går och tränar på gym. När han tränar hårt rensar han bort de oroliga tankarna.
Är det viktigt att ha ett intresse/en aktivitet vid sidan av skolan eller jobbet? Varför?
Varför inte? Hur gör du när du behöver skingra tankarna och sluta tänka på jobbiga
saker?

5.
		
		
		

I boken är det bara killar (vad vi får veta) som går och lär sig köra truck. Också
läraren som utbildar dem, Lasse, är en man. Ta reda på: Är arbete med
godshantering ett vanligare jobb bland män än bland kvinnor? Varför, tror du? Hur
kan man ändra på detta?

6.
		

Fundera på Åke och Jareds relation. Hur bemöter Åke Jared tycker du? Om du ska
praktisera - hur vill du att din handledare ska bemöta dig?

7.
		

Jared har en kompis, Mats, som också tränar på gymmet. Beskriv Mats och Jared.
Vilka likheter finns mellan dem? Vilka skillnader?

8.
		

Vilka egenskaper är viktiga att ha om man ska arbeta på exempelvis ett lager och
köra truck?
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Kontroll av truck
Det är viktigt att kontrollera trucken innan varje arbetspass. Skriv en instruktion till hur du
gör en sådan kontroll. Ta bilder till varje moment så att din instruktion bli extra tydlig. Tänk
på att numrera momenten (lättare att följa instruktionen).Tänk på att skriva i rätt tempus,
dvs. imperativ-form: Ta fram, Känn, Titta osv.

MALL:

Instruktion till kontroll av truck
Det här behöver du:

Såhär gör du:
1.

…..			BILD

2.

…...			BILD

3.

…..			BILD

4.

…..

5.

……
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