ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

JENS LAPIDUS

Aldrig fucka upp

ORDLISTA
förakta (sida 10, rad 6) tycka illa om och sakna respekt för någon
babbla (sida 11, rad 12) prata
kanyl (sida 18, rad 6) spruta
rubbet (sid 20, rad 5) alltihop
strul (sida 22, rad 4) problem
missfall (sida 25, rad 8) när barnet i magen dör under graviditeten
cash (sida 27, rad 1) pengar
panta (sida 50, rad 4) lämna in saker på pantbanken och få pengar för dem
papp (sida 50, rad 6) här: tusenlapp
flabba (sida 65, rad 10) skratta
kränga (sida 76, rad 3) sälja
lya (sida 85, rad 3) bostad
reka (sida 122, rad 7) undersöka, kontrollera

Finns det andra ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem, slå upp dem och skriv
förklaringar.
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Arbeta med ordlistan
1. Titta i boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord vad meningarna betyder.
2. Skriv en egen mening med varje ord i ordlistan.
3. Vilka av orden i den här listan och ordlistan på sida 171 i boken är vardagliga så kallade
slangord? Skriv ner dem och skriv sedan synonymer (ord som betyder samma sak) till slangorden. Exempel: shunne = kille eller pojke
4. Hitta fem andra ord i boken som är slangord och skriv en synonym till varje ord.

GRAMMATIK
Ordklasser
Adjektiv är beskrivande ord som ”snäll” eller ”lång”. Färger är också adjektiv. Stryk under de
ord nedan som är adjektiv.

metall

modig

arg

mördad

fängelse

blodig

pengar

rik

bråk

död

oskyldig

halsband

skjuta

lögn

polis

glad

stolt

jaga

1. Skriv en mening med varje adjektiv.
2. Hitta fem adjektiv i boken som beskriver Mahmud.
3. Hitta fem adjektiv i boken som beskriver Thomas.
4. Hitta fem adjektiv i boken som beskriver Niklas.
5. Vilka av orden ovan är substantiv?
6. Vilka av orden ovan är verb?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1 Mahmud
Vem är Gürhan?
Vad har Mahmud gjort?

Kapitel 2 Niklas
Var har Niklas varit?
Niklas älskar och föraktar sin mamma samtidigt. Varför?

Kapitel 3 Thomas
Vem är Thomas?
Vad hittar han och hans kollega i källaren?

Kapitel 4 Mahmud
Vem är Stefanovic?
Varför ringer han Mahmud?

Kapitel 5 Niklas
Varför är Niklas mamma upprörd?

Kapitel 6 Thomas
Vad har hänt med rapporten Thomas skrev?

Kapitel 7 Mahmud
Vad vill Radovan ha hjälp med?
Varför bestämmer sig Mahmud för att hjälpa till?

Kapitel 8 Niklas
Vem är Benjamin och varför berättar Niklas för polisen om honom?

Kapitel 9 Thomas
Vad är Thomas och hans fru Åsas stora problem?
Varför vill Thomas inte adoptera ett barn?
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Kapitel 11 Niklas
Niklas berättar om en mörk och en ljus tid i sitt liv. Vad hände då?
Vem är det som de hittat i källaren?

Kapitel 12 Thomas
Varför är det svårt att veta vem den döde är?
Vad händer när chefen Stig Adamsson kommer till bårhuset?

Kapitel 13 Niklas
Vem är Claes?
Varför är Niklas glad över att Claes är död?
Varför går han in i grannens lägenhet med en kniv?

Kapitel 14 Thomas
Vad får vi veta om Thomas chef?

Kapitel 15 Niklas
Vem är polisen som Niklas träffar på krogen?

Kapitel 16 Thomas
Vad säger mannen som ringer till Thomas?

Kapitel 17 Mahmud
Vad händer när Mahmud betalar för lite pengar till Gühran?
Vem har Gührans män hotat?
Vem knackar på dörren?

Kapitel 18 Niklas
Varför ringer Mahmud på Niklas dörr?
Varför snor Niklas en kvinnas väska?

Kapitel 19 Mahmud
Vad har Wisam skänkt sina pengar till?
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Kapitel 20 Thomas
Varför har Thomas blivit avstängd från sitt jobb?
Vad har Radovan för erbjudande till Thomas?

Kapitel 21 Mahmud
Vad vill Mahmud ha från Stefanovic i stället för pengar?
Vad får han?

Kapitel 22 Niklas
Vad gör Niklas?

Kapitel 23 Thomas
Varför har Thomas blivit så våldsam tror du?

Kapitel 25 Niklas
Vad ser Niklas när han spanar på Mats Strömberg?

Kapitel 26 Mahmud
Mahmud vill sluta jobba för Radovan, men han kan inte. Varför inte?

Kapitel 27 Thomas
Vad händer med Thomas polisjobb?
Vad tycker han om det?
Vem är Claes Rantzell?

Kapitel 28 Mahmud
Vad har hänt i Mahmuds liv sedan sist?

Kapitel 29 Niklas
Vad vill Benjamin ha av Niklas för att inte säga till polisen att han inte var hos honom som
han sagt?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
5

Aldrig fucka upp

JENS LAPIDUS

Kapitel 30 Thomas
Vad finns i det kuvert som ligger på bordet?
Varför känner Thomas att mordet på Olof Palme drabbade honom personligt?
Vad hittar Thomas i källaren?

Kapitel 31 Mahmud
Vad vill Ratko att Mahmud ska jobba med?
Vem var Jamila ihop med tidigare?

Kapitel 32 Niklas
Varför vill Niklas mörda Roger Jonsson?

Kapitel 33 Mahmud
Vilka två personer ringer till Mahmud?

Kapitel 35 Mahmud
Vad är det för tjänst som Niklas vill ha av Mahmud?
Vad får vi veta om Jorge?

Kapitel 36 Niklas
Varför tror du att Niklas vill att media ska få veta vad han gör?

Kapitel 37 Thomas
Vad är det för varning Thomas får?
Varför bestämmer han sig för att berätta för Hägerström?

Kapitel 38 Mahmud
Vad har Mahmud och Niklas för plan?

Kapitel 39 Niklas
Vad händer med Niklas?

Kapitel 40 Mahmud
Babak säger att han inte är med på stormningen för pengarna, utan för hedern. Vad tror du
att han menar?
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Kapitel 41 Niklas
Varför är Niklas häktad?

Kapitel 42 Thomas
Vad får Thomas reda på om Claes Rantzell?

Kapitel 43 Mahmud
Varför behöver Mahmud ställa in attacken?

Kapitel 44 Niklas
Vad har utredarna hittat på Niklas dator?
Vad gör Niklas?

Kapitel 46 Mahmud
Vad händer när Niklas dyker upp?

Kapitel 47 Niklas
Vad ska Niklas och Mahmud göra hos Bolinder?

Kapitel 48 Thomas
Vad ska Thomas och Hägerström göra hos Bolinder?

Kapitel 50 Niklas
Vad är det för gäster på Bolinders fest?

Kapitel 51 Thomas
Varför ringer Thomas efter förstärkning (fler poliser)?

Kapitel 52 Mahmud
Vad gör Mahmud innan han lämnar festen?

Kapitel 53 Niklas
Vad vill Niklas göra innan han lämnar festen?

Kapitel 54 Thomas
Varför skjuter Thomas Niklas?
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Kapitel 55–56 Mahmud och Niklas
Hur slutar festen?

Epilog
Vad får vi veta om de tre huvudpersonerna Mahmud, Niklas och Thomas i epilogen?
Vad tycker du om slutet?

SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i Aldrig fucka upp.
Boken handlar om …
De …
Först …
Därefter …
Sedan …
Slutligen …

Karaktärskarta
Det finns många karaktärer i Aldrig fucka upp. Gör en bild eller karta där du skriver upp alla
namn och förklarar hur de hör ihop. Utgå från listan i början av boken. Börja som på bilden
nedan:
Till exempel: Mahmud är skyldig Gürhan pengar. Gühran är knarklangare och Radovan styr
knarkhandeln.

Beskriv en karaktär
Välj en av karaktärerna i boken och skriv en text om hen.
Hur är hen?
Vad tycker hen om?
Vad tycker hen om?
Vilka personer är viktiga för hen?
Vad drömmer hen om?
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ANALYSERA
Teman
Teman är stora känslor och händelser som genomsyrar en berättelse. Exempel på vanliga
teman är: kärlek, hat, rädsla, glädje, sorg, ensamhet, gemenskap, vänskap, krig, orättvisa,
svartsjuka.
Vilka teman hittar du i Aldrig fucka upp? Ge exempel och förklara.

Budskap
Budskapet är det författaren vill säga med boken och det du som läsare kan lära sig. Det
finns flera budskap i en bok. Ett budskap i Aldrig fucka upp är att den som bryter mot lagen
kan bli straffad. Vilka andra budskap hittar du? Skriv ner och förklara.

Genredrag
Aldrig fucka upp är en actionberättelse. Vad innehåller boken för typiska genredrag? Vilka
vanliga motiv (karaktärer och händelser) som du hittar i många actionberättelser finns i
Aldrig fucka upp?

Stil
Jens Lapidus använder väldigt många, korta meningar som ibland bara består av ett ord.
Vilken effekt får det?
Skriv av fem meningar som du tycker är typiska för hans stil. Ange vilken sida du har hittat
dem på och försök sedan att beskriva Lapidus sätt att skriva utifrån dem.
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