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DET VITA RUMMET
SARAH N. HARVEY

Elevmaterial
Elevmaterial

SIDAN 1

Läsförståelse

Kapitel 1
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

1. Vilken färg har rummet som Amy vaknar upp i?

2. Vad skrämmer Amy mest med att vara i lägenheten?

3. Vad är den enda saken med färg på i lägenheten?

4. Vad hittar Amy på bordet?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)

5. Vad är det som gör att Amy känner att det känns opersonligt i lägenheten?
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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.)

6. Var tror du att Amy är någonstans?

7. Varför är allt i lägenheten vitt?

Kapitel 2
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

8. När skildes Amys föräldrar?

9. Varför lämnade Eric festen före Amy?

10. Varför blir många av Erics vänner sura när han ringer till dem?

11. Vem är tjejen som öppnar dörren där det var fest dagen innan?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
12. Vilken tid ungefär är klockan i detta kapitel?

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.)

13. Tror du att Shawna kan hjälpa Eric?

14. Vad hade du gjort, om din kompis eller pojk/flickvän var försvunnen efter en fest?

Kapitel 3
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

15. Vad måste Amy göra varje dag?

16. Varför blockerar Amy dörren?
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17. Vad äter Amy till lunch?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

18. Varför behöver Amy inte stanna i det vita rummet i mer än en vecka?

19. Varför vill Amy ha något hårt av metall?

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.)

20. Hade du skrivit uppsatserna, eller hade du struntat i att skriva dem? Motivera ditt svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

21. Vem är på väg hem till Eric?
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22. Vad gjorde Eric efter festen?

23. Varför får Erics mamma ett visitkort av polisen?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

24. Ungefär hur många timmar, har det gått sedan Eric såg Amy?

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.)

25. Vad är det som gör, att man kan misstänka, att Erics mamma inte tror på Erics berättelse?

26. Hur gammal är Eric?
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

27. Vad betyder ordet lättja?

28. Vem tycker Amy är latast i hennes familj?

29. Varför var det Amys pappas fel att Beth nästan dog?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

30. Hur känner Amy sig när hon har skrivit sin uppsats?

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.)

31. Vad är det som gör att Amy känner sig starkare när hon har metallstången i handen?
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Kapitel 6
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

32. Vad heter Erics mammas företag?

33. Varför slutade Eric att slåss?

34. Vad drömmer Eric om?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

35. Vad måste polisen ha, för att kunna häkta Eric?

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.)
36. Eric tror att det är lättare för honom än för polisen att få reda på något om Amy. Varför?
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Kapitel 7
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

37. Varför sätter Amy tillbaka stången som hon har tagit från toaletten?

38. Varför bestämmer Amy sig för att inte duscha?

39. Vem förlät Amys pappa först för att det var hans fel att Beth var med om en olycka?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

40. Nämn ett annat ord för vrede.

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.)

41. Vad är det för vitt pulver Amy hittar?
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42. Vad ska Amy göra, tror du?

Kapitel 8
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

43. Vilket bilmärke var bilen som Amy åkte iväg i?

44. Hur många BMW Hybrid 750 är sålda i staden där Eric bor?

45. Varför hoppas Eric att det unga paret ska på en provtur?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

46. Hur många minuter väntar Eric på polisstationen, innan han skriver ett meddelande och går
därifrån?

47. Eric ljuger om två saker för bilförsäljaren. Vilka?
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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.)

48. Vad tror du Amys pappa vill när han ringer Eric?

Kapitel 9
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

49. Vad är det vita pulver som har trillat ner från taket?

50. Vad är Amy rädd för?

51. Varför hackar Amy bort murbruk från taket?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

52. Varför har Amy ont överallt när hon vaknar nästa morgon?
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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.)

53. Anser du att du är girig ibland? I så fall, när då?

Kapitel 10
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

54. Hur många personer träffas i ett rum hos polisen?

55. Vem är polisens vittne?

56. Vad har Erics pappa för bilmärke?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

57. Vad är det som gör, att polisen tror att Eric har lätt för att bli våldsam?
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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.)

58. Varför försöker Nicki få det att se ut som om Eric är den skyldige till Amys försvinnande?

Kapitel 11
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

59. Vad är avund, enligt Amy?

60. Vad ritar Amy på väggen när hon har skrivit uppsatsen om avund?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

61. Vilket yrke tycker Amy att hon kanske kan ha?
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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.)

62. Har du varit avundsjuk över något som någon annan har?

Kapitel 12
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

63. När tar Eric Nickis mobil?

64. Varför borde Eric åka till polisen direkt?

65. Var gömmer Eric Nickis mobil?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

66. Varför kräks Eric?
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67. Vart ska Eric åka när han tar bilnycklarna?

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.)

68. Hur skulle du beskriva att det ser ut hos Nicki?

Kapitel 13
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

69. Hur får Amy ihop ett långt rep?

70. Hur många dagar har Amy varit i lägenheten, och hur kan man veta det?

71. Varför kan Amy inte ta sig ut genom rutan?

72. Varför sätter ett billarm igång att tjuta?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

73. Varför behöver Amy ett rep?

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.)

74. Vad tror du menas med den sista meningen i kapitlet: ”Allt är över.”?

Kapitel 14
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

75. Varför tog Jason Amy?

76. Vem är Rayburn?

77. Vem äger huset där Amy har varit inspärrad?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

78. Vad är det för konstiga teckningar som Eric ser på väggen?

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.)

79. Vad, tror du, kommer att hända med Jason nu?

Kapitel 15
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

80. Vad gör Amy en gång i veckan?

81. Varför blir det ingen rättegång för Jason?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten och genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)

82. Varför kan inte Amy vara i något rum med dörren stängd?

83. Vad tycker Amys mamma att Amy skulle kunna bli?

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.)

84. Vad innebär det att gå i terapi?
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Svara på följande frågor efter att du har läst klar boken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Berätta om den händelse du minns bäst.
Berätta om saker, du gillar, i boken.
Berätta om saker, du inte gillar, i boken.
Påminner boken om några andra böcker, som du har läst? I så fall vilka?
Vad vill författaren säga?
Under hur lång tid utspelar sig boken? Hur vet du det?
Vad kommer du att minnas bäst, från den här boken?
Skulle du vilja att boken slutade annorlunda? Hur i så fall?
Om du fick ändra på något annat i boken – vad skulle det vara? Hur skulle det ha blivit annorlunda?
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Vem faller du för?
Vad är det som gör att du blir kär i någon? Skriv stödord eller meningar i de olika hjärtana.
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