ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

JESSICA SCHIEFAUER

Pojkarna

ORDLISTA
skott (sida 20, rad 8) liten del av en växt med rötter, att plantera
växthus (sida 21, rad 1) hus av glas att odla i
maskerad (sida 22, rad 7) fest där alla klär ut sig
Pierrot (sida 26, rad 16) det franska namnet på en komisk karaktär i den gamla italienska
teaterformen Commedia dell’arte.
blåsa (sida 28, rad 10) vätskefylld och rund bubbla
imperialist (sida 35, rad 11) gammalt ord för en person som erövrade andra länder
silverrygg (sida 35, rad 14) en gorilla som är så gammal att pälsen blivit grå
skyddsrum (sida 54, rad 1) ett rum eller en byggnad som är till för att söka skydd i om det blir
krig
bilskrot (sida 59, rad 11) ett ställe där gamla bilar förvaras innan de förstörs
lockbete (sida 90, rad 4) något värdefullt som används för att locka någon
sugmärke (sida 91, rad 12) märke som kan bli om någon kysser för hårt
berusad (sida 92, rad 11) annat ord för full

Finns det andra ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem, slå upp dem och skriv en
förklaring.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

Pojkarna

JESSICA SCHIEFAUER

GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver personer, djur och saker. Även färger är adjektiv.
1. Stryk under de ord nedan som är adjektiv.

pojke

kär		blomma

blå

vänskap		söt

stjäla

maskerad		familj

brännboll

kyssa		olycklig

smal

växthus		ledsen

2. Skriv en mening med varje adjektiv.

3. Hitta tio adjektiv i boken som beskriver Kim och lika många som beskriver Momo, Bella
och Tony.
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vem är det som ringer till Kim?
Vad vill hon?
När sågs de senast?
Vad har hänt sedan dess?
Vad gör Kim?

Kapitel 2
Hur gamla var vännerna när historien börjar?
Var befinner de sig?
Varför vill de inte bli vuxna?
Vad tycker de om pojkarna?

Kapitel 3
Varför försökte flickorna undvika pojkarna i korridorerna?
Varför säger de inte ifrån när pojkarna tafsar?
Vad drömmer Kim om?

Kapitel 4
Vad har Bella köpt?
Vad är så speciellt med skottet de planterar?

Kapitel 5
Varför är Kim avundsjuk på Momo och Bella?
Varför knackar Momo och Bella på hos Kim mitt i natten?
Vad har hänt i växthuset?
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Kapitel 6
Hur ser Kims maskeraddräkt ut?
Vad har Momo och Bella för dräkter?

Kapitel 7
Hur ser Bella att blomman är en honblomma?
Vad händer när Kim skär upp en av blåsorna?

Kapitel 8
Varför gillar Momo, Bella och Kim brännboll hemma, men inte i skolan?
Varför tycker Bella att pojkarna är barnsliga?
Läraren gör ingenting. Borde han gjort det? Vad i så fall?
Vad gör pojkarna med Bella efter lektionen?

Kapitel 9
Vad händer på den andra maskeraden?

Kapitel 10
Vad har hänt med vännernas kroppar efter att de druckit vätskan från blommans blåsa?
Vad gjorde vännerna på natten?

Kapitel 11
Varför tror vännerna att de ska dö?
Vad händer när de sover?
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Kapitel 12
Varför pratar vännerna inte så mycket när de är pojkar?
Vem träffar de?
Hur är han?

Kapitel 13
Vad tänker Kim när hon ser sin pojkkropp i spegeln?
Varför vill hon inte byta tillbaka tror du?

Kapitel 14
Bella vill berätta om blomman. Kim vill det inte. Vad tycker du de ska göra?

Kapitel 15
Vad kallas Bella när hon är pojke?
Vad tycker hon om det?

Kapitel 16
Tony tar med sig vännerna på äventyr. Vad gör de?
Vem är Höken?

Kapitel 17
Vad tycker de tre vännerna om att vara pojkar?

Kapitel 18
Vad gör Kim tillsammans med Tony och Höken?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
5

JESSICA SCHIEFAUER

Pojkarna

Kapitel 19
Vad har hänt med blomman?
Hur påverkar det Kim?
Vad händer när vännerna går ut i natten som flickor?
Varför tar Kim av blomman, trots att Bella sagt åt henne att låta bli?

Kapitel 20
Varför är Bella arg på Kim?
Hur försöker hon stänga ute Kim från växthuset?
Vad gör Kim? Varför?

Kapitel 21
Vad tycker Kim om Tony?

Kapitel 22
Vad är Kim rädd för?
Varför vågar hon inte somna?

Kapitel 23
Vad ser Kim i växthuset?
Hur känner hon sig då?

Kapitel 24
Varför kysser Kim inte Tony?
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Kapitel 25
Varför slår Tony Kim?
Varför längtar Kim hem?
Vad berättar Momo för Kim?

Kapitel 26
Varför kan Kim inte sluta utnyttja blommans kraft?
Hur känner hon sig när hon blir pojke den här gången?

Kapitel 27
Kim verkar inte vilja bli kvinna. Vilka ledtrådar får vi i kapitlet?
Vad kommer att hända med blomman?
Vad planerar Kim att visa för Tony?

Kapitel 28
Varför berättar inte Kim om bilen för Tony?

Kapitel 29
Varför vill Kim inte följa med på promenad?

Kapitel 30
Vad händer i skogen?
Varför sparkar Kim Tony?
Vems röst hör Kim? Vem kommer springande i skogen?
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Kapitel 31
Varför bränner Momo upp växthuset?
Hur känner sig Kim i sina båda kroppar den natten?

Kapitel 32
Vad har hänt som gör att Kim måste ge sig av?

Kapitel 33
Vad tog Kim ur skyddsrummet?
Vad har hänt med Tony?
Varför är Kim efterlyst?

Kapitel 34
Hur ser Kims nya liv ut?

Kapitel 35
Vad händer när vännerna möts igen?
Jämför den här maskeraden med den i kapitel 6. Vilka likheter och skillnader finns?
Vad känner Kim när hon ser sig själv i spegeln?
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SKRIVA
Sammanfatta
Gör en ny baksidestext om Pojkarna. Sammanfatta kort vad boken handlar om. Du kan
använda följande ord som stöd.

Boken handlar om ____________________________________.
De _________________________________________________.
Först _______________________________________________.
Sedan _______________________________________________.
Därefter _____________________________________________.
Slutligen _____________________________________________.

Välj en händelse
Välj en händelse ur boken. Berätta vad som händer, vilka som är inblandade och varför det
är en viktig händelse.
Följande meningar kan vara ett stöd:
•

Jag valde …

•

Det som händer är att …

•

Det är en viktig händelse eftersom …

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
9

JESSICA SCHIEFAUER

Pojkarna

Ett viktigt ögonblick
”Om jag skulle kunna spara ett enda ögonblick i mitt liv, hade det varit just då.” Så säger
Kim på sida 27 efter maskeraden i växthuset. Skriv en text om ett sådant ögonblick i ditt liv.
Använd frågorna som stöd:
•

Vad hände?

•

När hände det?

•

Var hände det?

•

Vilka var med?

•

Varför var det ett speciellt ögonblick?

Skriv en fortsättning
Vad händer efter maskeraden? Skriv kapitel 37 och berätta vad som händer med Momo, Kim
och Bella. Vad har hänt med Tony? Bestäm om han ska finnas med i kapitlet på något sätt.
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ANALYSERA
Hitta budskapet
Alla böcker har ett budskap, något som läsaren kan lära sig. Ibland kallas det sensmoral. Ett
typiskt budskap är ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”.
Vad är budskapet i Pojkarna? Förklara varför du tycker så, genom att ge exempel ur texten.

Text och tanke
1. Läs citaten från boken och skriv dina tankar om dem. Många av citaten kräver att du
tolkar och läser mellan raderna för att förstå vad de betyder.
”Min kropp var som en dräkt som klibbade och kliade, men jag kunde inte ta av den.”
(sida 15)
”Jag ville le och säga något tröstande, men jag kunde inte. För de var inte barnsliga,
tvärtom. De var redan vana vid att kunna göra som de ville med oss.” (sida 31)
”Jag längtade efter att få sätta på mig en mask igen. Att få dra på mig en dräkt som
gjorde mig till någon annan.” (sida 34)
”För första gången längtade jag hem till flickrummet. Pojkkroppen dög inte, den var full
av skam och misslyckande.” (sida 80)
”Någon flicka var jag inte. Henne hade jag gjort mig av med för länge sedan. Och pojken
hade jag förstört, tills bara ett monster fanns kvar.” (sida 105)

2. Välj ett eget citat från boken och skriv dina tankar om det. Skriv också varför du valde
det.

3. Jämför ditt citat med de citat dina klasskamrater valt. Läs upp era citat och tankar för
varandra och diskutera dem.

Byt perspektiv
Det är Kim som är bokens berättare. Hur skulle Momo, Bella eller Tony ha berättat
historien? Välj en av karaktärerna och skriv om en viktig händelse i boken ur hens perspektiv.
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