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Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om?
Dennis är på väg till Maria för att hämnas. Han har druckit en hel del och planerar hur han ska döda
Marias bror för att han hotat Dennis. Men det blir inte som han tänkt sig. När han kommer till Marias
hus ser han hur en bil kör på en pojke. Pojken verkar ha svårt att andas och ingen hjälper till. Vad ska
Dennis göra?

Mål ur Lgr 11

• 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)

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel

tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften,
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. (Sv åk 7-9)

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
(Sv åk 7-9)

– en möjlighet för alla
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Boksamtal
Ställ följande frågor till gruppen:
1. Är det något speciellt du gillar i boken?
2. Är det något du inte gillar?
3. Lade du märke till några mönster eller kopplingar?
4. Är det något du inte förstår eller tycker är svårt? Har du några ”frågetecken”?
(Frågorna kan handla om personer i boken och deras beteende. Eller om under hur lång tid berättelsen
utspelar sig.)
Låt varje elev tänka tyst och skriva ner sina tankar. Gör sedan en lista med elevernas egna ord. Listan
kan skrivas på blädderblock eller på tavlan/smartboarden så att alla kan se. Rubriker man kan ha är:
gillar

ogillar

!

mönster

?

frågetecken

När listorna är klara ber man eleverna att försöka hitta ämnen som förekommer i flera spalter och drar
streck mellan dessa för att koppla dem samman. Sedan kan man titta på vart de första strecken leder
och där har man gruppens första diskussionsämne. Detta är ju oftast ett ämne som flera av eleverna är
intresserade av eftersom det är gruppen själv som har skapat listan.
Se exemplet nedan:

Dennis mod

Hämnden

Att pojkens liv
räddas

Dennis
rasistiska
tankar

Att Marias
bror tackar
Dennis

!

?

Att Dennis
ändrar sitt sätt
att vara när
han får beröm

Märker inte
läraren att
Dennis är full?
Vet Marias
bror att det är
just Dennis
som räddat
hans son?

– en möjlighet för alla
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Gör en löpsedel
Gå igenom med eleverna vad en löpsedel är. Låt sedan eleverna låtsas att de är en reporter från en
tidning som är på plats vid olyckan. De ska nu skriva en löpsedel till nyheten.
Några tips till eleverna innan de börjar skriva är:

• Skriv löpsedeln så att du väcker uppmärksamhet och nyfikenhet
• Välj starka ord och uttryck
• Var sparsam med orden (skriv inte för mycket)
• »Löpet« bygger på enkla ord i versaler och över- och underrubriker i gemener
• Orden bör inte vara längre än 7–8 bokstäver
• Över- och underrubriker ska förtydliga budskapet
• Löpsedeln ska kunna läsas från långt håll
Låt eleverna redovisa löpsedlarna för varandra.
På internet finns en rolig sida att använda sig av när eleverna ska göra sina löpsedlar: http://www.
samhalle.nu/laromedel/samhalle/lopsedel/

Löpsedelsleken
Varje elev skriver en rad och viker sedan papperet så att den egna texten inte syns. Så skickar man
lappen vidare till nästa elev.
Första meningen – ska vara En känd person ...
Andra meningen – ... som gjorde någonting (i dåtid) ...
Tredje meningen – ... med, för, av, till, under, på, i, bakom (valfri preposition) någonting.
Fjärde meningen – avsluta med Ett citat.
Resultatet kan bli så här:
Kungen
stal guld
på melodifestivalen.
”Tro inte att du är något.”
– en möjlighet för alla
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Första hjälpen
Dennis hjälper till att rädda pojkens liv. Vet eleverna i klassen hur man går tillväga om man behöver ge
första hjälpen?
Röda Korset erbjuder ett första-hjälpen-paket till skolor. Med hjälp av paketet kan man lätt lära ut
första hjälpen-färdigheter i skolorna:
http://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial/lagstadier/forsta-hjalpen-halsa-och-valmaende

– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
1. Varför vill Dennis döda Marias bror?
		 För att han vill hämnas.
2. Hur lång tid tar det för Dennis att gå till Maria?
		 En kvart.
3. Ungefär hur länge pratar Dennis med sin gamla lärare?
		 Cirka 10 minuter.
4. Hur ska Dennis döda Marias bror?
		 Ett hugg, två hugg. Snabbt och hårt. Sedan ska han dra.
5. Varför blir en av pojkarna påkörd?
		 För att han springer iväg efter bollen och ser inte bilen.
6. Varför pratar polisen med Dennis?
		 De vill ha ett vittne. En kvinna säger att det var Dennis som räddade pojken.
7. Var har Dennis och polisen setts förr?
		 När Dennis var med och misshandlade en man i parken i somras.
8. Varför går Dennis till hamnen?
		 För att slänga sin kniv.
9. Vad bestämmer sig Dennis för?
		 Att börja ett nytt liv.

– en möjlighet för alla
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Vilka ord saknas?
Skriv in vilket/vilka ord som du tycker ska stå i luckorna .
1.

Kniven

kändes tung och kall.

2. Den låg i fickan på Dennis

jacka .

3. Hans steg var snabba och bestämda. Nu skulle han
4. Han var
5. Marias

hämnas .

full . Men han visste vad han ville.
bror)

skulle dö!

6.	Hur hade han vågat hota honom? Aldrig att Dennis kunde ta det. Allra minst från en
		 svartskalle .
7. Dennis fattade inte själv att han kunnat

bli kär

i en blattetjej.

8. Och sedan, att hennes bror lade sig i det. Fy fan. Så jävla
9. Dennis visste var Maria bodde. Han visste att
10. Om en

kvart

hennes

typiskt !
bror var där.

är jag där, tänkte Dennis.

– en möjlighet för alla
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