Jonas råkar ut för
en olycka på jobbet.
Hans arm blir skad
ad och måste gipsa
s.
Anna måste hjälpa
honom med allt.
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OM BOKEN
Olyckan är en bok i serien om Anna och Jonas. Jonas råkar ut för en olycka på jobbet, och
måste gipsa handen. Vem ska ta hand och firman? Och vem ska ta hand om matlagningen
och barnen? Det är tur att Jonas inte är ensam.
Språket är enkelt, och meningarna är korta. Även en mycket läsovan kan känna sig trygg i
den här texten.

DISKUSSIONSFRÅGOR
1. En egen firma eller anställd
Jonas har en egen firma. Vad innebär det? Vem är hans chef? Är det mer eller mindre jobb
att ha egen firma? Mer eller mindre ansvar? När har man semester? Diskutera fördelar och
nackdelar med att ha en egen firma och/eller att vara anställd.
2. Att inte säga allt
När Simon ringer till Anna från akuten så berättar han inte att Jonas har ont. Gör han rätt
eller fel? Måste man alltid berätta allt? Varför, eller varför inte? Ge exempel.
3. Sjukhus
Är det alltid hemskt att vara på sjukhus? Eller kan man vara på ett sjukhus av roliga
anledningar också? Berätta för varandra och diskutera era bästa och värsta minnen och
erfarenheter av sjukhus.
4. Tröst
Ture tröstar Jonas när Jonas arm är gipsad (s 15). Hur tror ni att Jonas kände sig då? Kan ett
barn trösta en vuxen? Är det okej att bli tröstad, eller ska man vara tuff och klara sig själv?
Vilken är den bästa trösten? Finns det alltid tröst att få?
5. Olyckan
Prata om boken. Vad handlar den om? Hur många teman/handlingar kan gruppen hitta i
boken? (Arbete, barn, familj mm.)
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