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OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Bloggtantens bravader av Camilla Dahlson. 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
Bloggtantens bravader handlar om Anita – en typisk medelålders ”tant” som har värk i
axlarna, och får sparken från jobbet. Vad ska hon göra nu?
Anita börjar skriva en blogg för andra kvinnor i samma situation som hon själv. Hon vill
peppa och motivera dem, och därigenom peppar och motiverar hon sig själv. Plötsligt
försvinner värken i axlarna, och allting förändras.

DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Anita har jobbat på samma företag i femton år. Så får hon sparken. Hon har ont i axlarna, och är medelålders. Vilka tips skulle ni ge en person i hennes situation? På vilka
olika sätt kan man försöka hitta ett jobb? Går det att försörja sig på något annat sätt?
2. Anita startar en blogg. Vad är en blogg? Hur hittar man bloggar på nätet? Är det någon
som följer eller läser en blogg? Om ni skulle skriva en blogg tillsammans, vad skulle den
handla om? (Sök efter bloggar på nätet och läs dem.)
3. 3. Anita köper nya kläder (s. 12–13) för att förändra hur hon mår. Funkar det? Påverkas
vi av våra kläder? Berättar de hur vi är som person eller hur vi mår? Ge exempel.
4. Vad är realistiskt (verkligt) och vad är orealistiskt (overkligt) i boken om Anita? Är det
troligt att en kvinna på ett kafé skulle erbjuda henne modelljobb? Är det verkligt att en
medelålders kvinna får sparken? Diskutera.
5. Anitas liv förändras när hon börjar skriva sin blogg. Först skriver hon för att peppa andra kvinnor, och sedan gör hon samma saker själv. Kan detta vara ett bra sätt att förändra sitt liv? Finns det andra sätt att förnya sig själv, eller ändra gamla vanor?
6. Boken ”knyter ihop säcken på slutet”, det vill säga att den går tillbaka till början. På
vilket sätt?
7. Vad tror ni författaren har för syfte med boken? Finns det saker som ni tror att författaren vill att läsaren ska tänka på?
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