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Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Det är fest på skolan när det plötsligt börjar brinna. Lukas trotsar lågorna och får ut Clara, världens
snyggaste tjej. Han får brännskador, men det är det värt tycker han. Snart pratas det om att branden
var anlagd. Clara har hittat en tändare och Lukas vet att den tillhör hans kompis Niklas. Lukas är inte
så oskyldig som han vill att alla ska tro.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

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)

•

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor
och myter. (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.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
(SV åk 7–9)

•

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7–9)

•

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor
och myter. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
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FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och diskutera i klassen:
•

Får du lust att läsa boken när du ser omslaget? Varför? Varför inte?

•

Vad tror du det är för typ av bok?

•

Vad tänker du om personen som du ser på bilden?

EFTER LÄSNINGEN
Diskutera
Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen:
•

Var boken som du tänkte?

•

Vad gillade du bäst med boken?

•

Fanns det något du inte gillade?

•

Var det något du inte förstod?

•

Vad tänker du om huvudpersonen, Lukas?

•

Skulle du föreslå boken till någon annan? Till vem i så fall?

SAMMANFATTNING
Den här uppgifter finns även i elevens material.
Eleverna ska skriva en kort sammanfattning av vad boken handlar om. De ska använda cirka fem
meningar och svara på de här frågorna: Vem handlar boken om? Vilket är det största problemet i
boken? Hur börjar det problemet? När är problemet som störst? Hur slutar allt?
Exempel:
Boken handlar om Lukas. Han och hans kompis Niklas har startat en eldsvåda och vill inte att någon
får veta att de är skyldiga. Lukas flickvän har hittat bevis, en tändare som tillhör Niklas. Niklas har en
film som kan avslöja att Lukas var med. Det slutar med att Niklas sprider filmen.
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FACIT
Läsförståelse
Skolan brinner
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Varför springer Lukas in i aulan?
För att rädda Clara.

2. Varför var det mycket folk i aulan?

Det var fest.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad menas med att allt blir svart för Lukas?

Han tuppar av/förlorar medvetandet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Vad tror du alla andra tänker när de ser Lukas komma ut med Clara i famnen?

Eget svar.
Som vanligt igen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Varför har Lukas bott på sjukhuset?

För att han har brännskador.
6. Var har Lukas ett stort ärr?

På höger kind.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7.

Vad är det som Niklas och Lukas inte ska tjalla om?
Att de startade branden.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
8. Varför är Lukas och Niklas inte längre bästa kompisar?

Eget svar.
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Sms från Clara
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
9. Varför får Lukas en kram av Clara?

För att han räddade hennes liv i branden.
10. Vad gör Lukas på kvällen istället för att dricka öl?

Han ligger i sin säng och läser.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
11. Hur förstår man att Clara har väntat på Lukas?

Hon säger: ”Där är du ju!”
Avspärrat
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
12. Var träffas Lukas och Clara?

På skolan, vid aulan.
13. Var och när hittade Clara tändaren?

Inne i aulan under branden.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
14. Lukas hjärta slår ett extraslag. Är det av glädje, rädsla eller något annat?

Av rädsla.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Vad borde Clara göra med tändaren, tycker du?

Eget svar.
Flammor av hat
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
16. Varför går Lukas hem till Niklas?

För att prata om tändaren.
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17. Vad vill Niklas att Lukas ska göra?

Han vill att Lukas ska få Clara att strunta i tändaren.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
18. Varför är Lukas och Niklas arga på varandra?

Eget svar.
Jag kunde ha varit död
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
19. Vad skriver Clara om i sin skrivbok?

Hon skriver om tändaren.
20. Kapitlet heter Jag kunde varit död. Vem är det som säger så?

Clara.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Varför går Lukas undan från Clara?

För att slippa prata om branden och hur den startade.
22. Jämför hur saker har blivit annorlunda för Lukas och för Niklas efter branden.

För Lukas har det blivit bättre. Han har blivit ihop med Clara. För Niklas har det blivit sämre.
Han är helt ensam nu.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
23. Hur tror du Lukas känner sig inombords?

Eget svar.
Tillbaka i elden
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
24. Vad gör Lukas när Niklas kommer?

Han ligger på sängen och tänker på branden.
25. Hur tar Niklas sig in?

Lukas släpper in honom genom fönstret.
26. Varför kommer Niklas hem till Lukas?

För att visa en film i mobilen.
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
27. Clara frågar Lukas om han är ok? Är han det?

Nej, han kan inte låta bli att tänka på branden.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
28. Vad menas med att vara en loser? Vad har det att göra med att killarna inte var på festen?

Eget svar.
Allt okej?
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
29. Varför skickade Niklas filmen till Lukas?

För att påminna honom.
30. Vad är det Lukas mamma har missförstått?

Hon tror att Lukas mår dåligt p g a branden och att han blev skadad. Hon vet inte att han är skyldig.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
31. Varför är det skönt att cykla ut ur stan?

Det är mörkt och Lukas får vara ifred.
Bilder på nätet
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
32. Hur hittade Clara bevis på vems tändaren är?

Hon hittade bilder på nätet, där Niklas har tändaren.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
33. Varför ljög Lukas om att han hade sovit?

Han ljög för att slippa förklara varför han inte hade svarat på Claras sms.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
34. Lukas säger att han var kompis med Niklas för att han inte hade någon annan. Tror du det
stämmer? Tror du att det var likadant för Niklas i så fall?

Eget svar.
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Tre val
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
35. Varför vill Lukas inte skylla på Niklas?

Om han gör det visar Niklas filmen som avslöjar Lukas.
36. Vad händer som får Lukas att glömma allt jobbig?

Han och Clara kysser varandra.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
37. Vad hoppas Lukas på genom att ljuga för Clara?

Han hoppas att han ska hinna tänka ut en lösning och få mer tid att lösa alla problem.
38. Är det sant att Lukas älskar Clara? Eller säger han det för att slippa prata om branden?

Han älskar henne.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
39. Varför tycker Lukas att det är ett problem att han har lätt för att ljuga?

Eget svar.
Jag fick ut henne
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
40. Varför är just Clara så arg på den som tände på?

För att hon hade kunnat dö i branden.
41. Vilken lösning har Lukas tänkt ut?

Han ska ge Niklas tändaren och få honom att radera filmen.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
42. Vad menas med att Lukas inte var den enda som skadades?

Clara har ärr på ”insidan”, med jobbiga minnen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
43. Tror du att Lukas och Clara har en framtid ihop om hon aldrig får veta vad han har gjort?

Eget svar.
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Radera filmen
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
44. Var är Lukas mobil?

Den är kvar i klassrummet.
45. Varför raderar inte Niklas filmen?

Han vill ha den som säkerhet ifall Lukas hotar att avslöja honom i framtiden.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
46. Vad tänker Lukas innerst inne om det han gör?

Han vet att det är fel.
En skurk, en hjälte
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
47. Varför skriker Lukas till Niklas?

Han vill att alla ska höra vad han säger.
48. Hur lyckas Lukas radera filmen?

Han passar på medan två killar från klassen håller fast Niklas.
49. Varför springer Lukas därifrån?

Han ska avslöja Niklas för en lärare.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
50. Varför flinar Lukas?

Han känner att han har vunnit över Niklas, det gick som han hade planerat.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
51. Kommer Niklas att gå med på att det slutar så här, tror du?

Eget svar.
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Avslöjad
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
52. Hur har alla fått reda på sanningen?

Clara har hittat Lukas mobil och skickat ut filmen.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
53. Hur känner sig Lukas i slutet?

Som en loser.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
54. Vad tror du kommer att hända med Lukas nu?

Eget svar.

SIDAN 9

BJARKE SCHJØDT LARSEN

SIDAN 10

Flammor av hat

VEM SÄGER VAD? DRA STRECK
1.

Vi håller käft, ingen får veta vad som hände.		

2.

Du är min hjälte.						Clara

3.

Jag vet inte om det var Niklas som gjorde det.		

Lukas

4.

Vet du vem som har en grön Zippo-tändare?		

Clara

5.

Om jag åker fast gör du också det.				

Niklas

6.

Raderar du filmen nu?					Lukas

FÖRKLARA ORDEN
hjälte		

någon som gör bra och modiga saker

sirener		

höga ljud som varnar för något

ärr			

märken på kroppen efter sår och skador

tjalla			

skvallra, avslöja något

snoka		

vara väldigt nyfiken, försöka ta reda på något

Niklas

