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Författare: Diane Tullson

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Liam och Tej som ska iväg och åka snowboard (bräda). Plötsligt voltar bilen och
rullar ner för en brant backe. Liam och Tej klarar sig, men bilen går inte att köra. Tej har ingen täckning
på sin mobiltelefon, och de har inte mött en enda bil på vägen. De sover i skogen under natten, och
bestämmer sig för att försöka ta sig till den stora vägen nästa dag. Under nästa dag ser de spår av en
björn i skogen. De går vilse och de är hungriga och trötta. Kommer de att hitta tillbaka eller är de fast i
ödemarken?

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor:
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
		 budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7-9)
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier, samt genom 		
		 intervjuer. (SV åk 7-9)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter, för olika syften.
• Söka information från olika källor och värdera dessa.

– en möjlighet för alla
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Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor:
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7-9)
• Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och
		 via sökmotorer på Internet. (SV åk 7-9)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Söka och värdera information från olika källor.

– en möjlighet för alla
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Boksamtal:
Låt eleverna reflektera enskilt, eller i grupp, kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera:
• När du såg boken för första gången, vad trodde du att boken skulle handla om? Blev du förvånad
		 över innehållet när du sedan läste den? Besviken? Jättenöjd?
• Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den, vad skulle du berätta då?
• Var det något speciellt du gillade med boken?
• Var det något speciellt du inte gillade med boken?
• Välj ut det ställe i boken som berör dig mest, och läs det högt för kamraterna.
• Har du lärt dig något av boken?
• Vilket budskap tror du författaren vill få fram genom att skriva boken?
• Under hur lång tid utspelar sig boken?
• Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle göras bättre, vad skulle du säga då?

– en möjlighet för alla
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Fakta om björnen
När eleverna läser boken får de mycket fakta om björnen.
Låt dem skriva ner faktakunskaperna de får under tiden de läser. Skriv dem under rätt rubrik. De
rubriker de inte får så många punkter under, kan de forska om.

Vilken sorts djur är det?
(Däggdjur...)

Björnens utseende

Björnens boplats

Björnens livscykel

Björnens beteende

Björnens föda

– en möjlighet för alla
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VÖL-diagram
När eleverna fyllt i tabellen, funderar de på vad de vill veta mer om björnen.
De fyller i ett VÖL-diagram (V – vet, Ö – önskar veta mer om, samt L – lärt mig).
Sedan kan de enskilt, eller i grupp, hitta svaren på sina frågor.

V

Ö

L

– en möjlighet för alla
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Synonymtävling
I boken finns svåra ord som kräver en förklaring. Anordna en tävling där det gäller att hitta synonymer
till en del av orden.
Gruppen delas in i lag. Du läser upp ordet. (Det kan vara bra att läsa hela meningen från boken, där
ordet finns med, så att de får ordet i ett sammanhang.) Sedan har eleverna två minuter på sig att hitta
så många synonymer de kan. När tiden är ute får de turas om att läsa upp sina ord. De får ett poäng för
varje synonym.
Exempel på ord från boken som passar att ha med i tävlingen:
kärra
gnida
lägg av
fuktig
fyr
naturbehov
larvigt
tvärstannar
voltade
slösa bort
lutar
spinner
vräker
vädrar
stöter
glider
flock
kisar

– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
Kapitel 1
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför väljer Tej att köra den gamla vägen?
Den stora vägen är avstängd efter en olycka.
2. Vart är Tej och Liam på väg?
		 De ska till Whistler och åka snowboard.
3. Varför är det bra att stubben står just där bilen stannar?
		 Bilen hade kanske rullat ner för berget annars.
4. Varför kan de inte få lift med någon annan bil?
		 Det kör inte så många bilar här. De har inte mött en enda bil under hela dagen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Låtsas att du är Liam och tittar ut genom bilfönstret när ni kör. Beskriv vad du ser utanför ditt 		
		 fönster.
		 Eget svar
Kapitel 2
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur ska de gå för att komma ut på stora vägen?
		 De ska gå genom skogen för att komma ut på stora vägen.
2. I hur många år har Tej och Liam varit kompisar?
		 De har varit kompisar i 12 år.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Ungefär hur gamla är Tej och Liam?
		 De går på gymnasiet, så de är mellan 16-19 år gamla.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Vem tycker du är mest bestämmande? Liam eller Tej? Motivera ditt svar.
		 Eget svar
5. Vem tror du att Jordan är?
		 Eget svar
Kapitel 3
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför tror Tej att det är en björn som har dödat hjorten?
		 Han ser det på spillningen.
2. Vad är en grizzly?
		 En grissly är en stor björn.
3. Hur är vädret?
		 Det är mulet, dimmigt och det regnar.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Vad hade du gjort om en björn hade förföljt dig?
Eget svar
Kapitel 4
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad gillar inte björnar, enligt Tej?
		 Björnar gillar inte att bli överraskade.
2. Varför ska Liam leta upp några grenar?
		 De ska kunna bygga ut taket så att det inte regnar på dem.
3. När somnar Liam?
		 Liam somnar när solen går upp.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad tror du menas med att regnet vräker ner?
		 Eget svar
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
5. Vad tror du menas med att elden är ett hinder mot djur?
Eget svar
Kapitel 5
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. När kan inte en björn anfalla?
		 En björn kan inte anfalla när den står på två ben.
2. Vad är det som gör att björnen springer iväg?
		 Björnen springer iväg för att Liam kastar en sten i skallen på den.
3. Hur luktar björnen?
		 Björnen luktar sött och äckligt.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför, tror du, att Liams ben är mjuka som gelé?
		 Eget svar
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
5. Vad tror du menas med naturbehov? (Läs på sidan 29.)
		 Eget svar

– en möjlighet för alla
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Kapitel 6
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad äter en björn?
		 En björn äter gräs, bär och ibland ett lättfångat djur.
2. Varför tror Tej att Liam är rädd för björnen?
		 Han tycker att Liam är rädd för allt. Liam känner bara till staden där de bor, och inte världen utanför.
3. Varför börjar Tej och Liam att springa?
		 De hör en siren, och vet att stora vägen är nära.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad menas med att backen blir brantare? (Läs sista stycket på sidan 37.)
		 Det betyder att den lutar mer.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
5. Vad hade du känt, om din bästa kompis hade sagt till dig att du var rädd för allt?
		 Eget svar
Kapitel 7
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem har en gård i närheten?
		 Tejs farbror har en gård i närheten.
2. Vad gör en björn hela vintern?
En björn sover hela vintern.
3. Vem upptäcker spår av en grizzly i snön?
		 Liam upptäcker spår av en grizzly.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vid vilken tid är de i skogen igen?
		 De är i skogen vid midnatt, dvs klockan tolv på natten.
Kapitel 8
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför blir Liam arg på Tej?
		 Tej ger intrycket av att han vet var de är, men det vet han i själva verket inte.
2. Vad gillar inte Tej?
		 Tej gillar inte att ha fel om saker.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten, Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför hade Liam och Tej inte upptäckt rökslingan om himlen varit grå?
Då hade röken och himlen haft samma färg.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Varför, tror du, att Tej inte ser förvånad ut när Liam vänder tillbaka till honom?
Eget svar
Kapitel 9
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Var tror Tej att röken som de ser, kan komma ifrån?
Röken kan komma från ett stenbrott.
2. Hur låter björnen?
		 Den mullrar som en lastbil.
3. Hur många gånger anfaller björnen dem?
Den anfaller dem två gånger.

– en möjlighet för alla

www.nyponforlag.se

SIDAN

Facit elevmaterial

12

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför, tror du, att björnen anfaller dem?
		 Eget svar
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Hur tror du att det är med Tej, efter att han har fått så många stenar på sig?
Eget svar
Kapitel 10
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur ser Liam att Tej har brutit benet?
		 Tej säger »Men mitt ben». När Liam tittar på det, ser han att stöveln pekar åt fel håll.
2. Varför blir Tej vit i ansiktet?
		 Han har ont i foten.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför, tror du, att Liam kräks?
		 Eget svar
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Vad tror du att Liam menar med att han ska fixera Tejs fot?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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Kapitel 11
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur långt har Liam sprungit?
		 Liam har sprungit nästan en mil.
2. Varför tror Liam att Tej inte kommer att kunna hålla brasan igång?
		 Det börjar regna och då slocknar brasan.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför, tror du, att Liam inte har mer energi kvar?
		 Eget svar
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Vem tror du att mannen i uniform är? Varför har han uniform?
Eget svar
5. Tror du att Tej lever?
		 Eget svar
Kapitel 12
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför har Tej tagit av sig jackan?
		 Tej har tagit av sig jackan för att de ska hitta honom.
2. Vem finns med i helikoptern?
		 I helikoptern finns Liam, sjukvårdare och piloten.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
3. Varför, tror du, att man inte kan landa där de ser Tejs jacka?
		 Eget svar
4. Hur tror du att de ska få upp Tej i helikoptern?
Eget svar
Kapitel 13
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför trodde skogsvaktaren inte att björnen som de såg från helikoptern var samma björn som 		
		 jagat dem?
Björnar följer inte efter människor, enligt skogsvaktaren.
2. Vart ska Tej åka?
Han ska åka till universitetet.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur lång tid har det gått mellan kapitel 12 och 13?
		 Det är tidig vår i kapitel 12 och sedan är sommaren slut i kapitel 13.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
4. Varför, tror du, att Jordan tycker att det bara ska vara Tej och Liam när de säger hej då till 		
		 varandra?
		 Eget svar
5. Vad är ett universitet?
		 Eget svar

– en möjlighet för alla
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