
Ison Glasgow: När jag inte hade nåt 

 

 

1. Hela berättelsen tar sin början inne på McDonald’s i Stockholm 2012. 

Vad händer där och vad tänker du kring den händelsen? 

2. Varför ville Isons mamma vara med Carson? Beskriv deras relation. 

3. Vad tycker du om Isons pappa Carson? Varför vill Ison fortfarande hylla 

honom? 

4. Hur visas pappans kärlek i boken? 

5. När Carson ska lära Ison att simma slänger han honom i vattnet. Vad 

tänker du kring detta. 

6. Hur tycker du att relationen mellan Isons mamma och pappa är? Finns 

det både bra och dåliga sidor i deras förhållande? Kan våld i relationer 

någon gång vara befogat eller accepterat? 

7. Hur ser du på Isons mamma? Gör hon rätt? Fel? Hur visar hon sin kärlek 

till sin son? 

8. Hur visar Ison sin kärlek till mamman? 

9. Många nämner scenen vid övergångsstället. Vad tänker du kring den? 

 

”Gick du verkligen iväg från mig den där gången när jag var fyra? Eller 

gömde du  dig bara? Såg du mig hela iden? 

Svaret kom alltid blixtsnabbt.” 

-Du är mitt allt. Vad tror du” (s.23) 



10. Isons mamma och Ison lever som hemlösa i Sverige i början av 90-talet. 

Hur såg deras livssituation ut som hemlösa? Vilka knep använde de för 

att dölja hur de egentligen levde? Varför gick inte mamman till socialen? 

Varför åkte de inte tillbaka till USA? Är de hemlösas situation likadan i 

dagens Sverige? 

”Mamma tyckte att vi levde uteliggarlivet med stil. Vi var som luffare med 

en dröm.” (s.114) 

 

11. Vad ska samhället göra med människor som bor på gatorna? 

12. Ison som liten kille – hur vill du beskriva honom? 

”Jag var tvungen att bete mig som en vuxen men satt liksom fast i en 

barnkropp.” (s.115) 

13. Vad avgör vem som klarar av en tuff uppväxt? 

14. Beskriv Isons rapkarriär – motgångar, framgångar, ”så mycket bättre”? 

15. Vad har Fille betytt för Ison? Hur är deras vänskap? 

16. Om du hade varit Ison – vad hade du gjort? 

17. Varför blev mamman så arg när hon hörde om n- leken i skolan? Hur 

hade mamman kunnat förklara sin reaktion för Ison? Tycker du att hon 

borde ha agerat annorlunda? Borde skolan ha reagerat? 

18.  Vad tycker Ison om den svenska skolan? Hur var skolan i Queens? 

19.  ”Var jag med på något fanns det aldrig någon tanke på bilar och lyx. Det 

var för att skrapa ihop till hyran och nå existensminimum. Jag tog 

smulorna.” (s.213) 

Vilken roll spelar pengar i Isons berättelse? Hur viktigt är pengar för att 

ha ett bra liv? Kan pengar vara både bra och dåligt? 

 

20. Nämn någon scen ur boken som du tycker är: 

 Sorglig 

 Rolig 

 Viktig 

 Tänkvärd 

 


