CHRISTINA WAHLDÉN

Kort kjol
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Sommar på landet hos Vera (kapitel 1–5)
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Var är Myran när boken börjar?

2. Något hemskt hände. När hände det?

3. Vad gör Vera på kvällen?

4. Vem är Cilla? Var är hon?

5. Hur slutar avsnittet?
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
6. Berätta om Svinto, hans mamma Vera och hans pappa. Vad gör de? Hurdana är de?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7.

Varför vill Myran inte att Vera ska komma upp på taket, tror du?

Innan sommaren hemma i stan
Kapitel 6–8
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8. Nu går vi ett år bakåt i tiden och får veta att något har hänt. Hur uttrycks det?

9. Vilka är Uffe och Bergström? Vad tycker Cilla och Myran om dem?

10. Varför åker de hem från Gröna Lund?

11. Hur känner Cilla och Myran för killarna när de väntar på sitt tåg på Centralen?
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12. Cilla går hem, men Myran följer med killarna hem till Uffe. Varför gör hon det?

13. Vad gör de tre hemma hos Uffe?

14. Hur reagerar Myran när Bergström tvingar henne till oralsex?

15. Myran skriker på hjälp. Hon ber Uffe om hjälp. Hur reagerar han?

16. Hur slutar det hela?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
17. ”Hon tänker att det inte händer på riktigt.” Vad betyder det? Varför tänker hon så?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
18. Myran vill inte testa amfetamin. Varför gör hon det ändå, tror du?

19. Vad är anledningen till att killarna blir helt förändrade och våldtar Myran, tror du?
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Kapitel 9–13
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Varför klipper Myran av sig håret och slänger det och klänningen i soporna?

21. Vad säger Myran när Cilla säger att de måste gå till polisen?

22. Varför vill polisen att Myran ska undersökas av en läkare?

23. Vem är Bea? Vad ska hon göra?

24. Vad händer när Myran ska gå och handla mat?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Hos läkaren förstår vi hur allvarligt skadad Myran är. Hur kan vi förstå det?
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. När Myran kommer hem från akuten och berättar för sin mamma att hon har blivit våldtagen,
reagerar mamman med att fråga om hon är säker. Varför tror du att mamman reagerar så?

Kapitel 14–18
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Uffe och Bergström förhörs av polisen. Hur försvarar Uffe sig?

28. Hur känner Uffe sig efter våldtäkten?

29. Hur reagerar Bergström hos polisen?

30. Bergström skyller på Myran. Hur då?

31. Vad gör Myran hela sommaren?

32. Varför rakar Myran av sig håret?

33. Hos psykologen säger Myran igen att det var hennes fel. På vilket sätt skulle det vara hennes fel?
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34. Vad händer när Myran och Cilla möter Uffes mamma?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
35. Uffe har aldrig haft sex med någon tjej och Bergström verkar också vara oerfaren. Hur kan vi
förstå det?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
36. Varför säger psykologen åt Myran att hon ska måla, tror du?

Kapitel 19–22
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
37. Hur är det i skolan?

38. Varför kommer Bea hem till Myran?

39. Vad föreslår Bea att Myran ska göra?
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40. Varför springer Myran hem och säger att hon vägrar gå till skolan igen?

41. Vad säger rektorn?

42. Hur reagerar Uffe och Bergström under rättegången, när de ser Myran?

43. Vad säger Uffe när han får frågor om våldtäkten?

44. Vad säger Bergström?

45. Vad blir domen?

46. Myrans liv förändras. På vilka sätt?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
47. Hur framgår det att domaren inte tror att Bergström talar sanning?
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
48. Varför tror du att åklagaren frågar Myran om hon har varit ihop med någon av killarna, varför hon
inte ropade på hjälp, om hon har tagit droger tidigare och hur många öl hon hade druckit?

Sommar på landet hos Vera (kapitel 23)
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
49. I sista kapitlet är Myran på samma ställe som i första kapitlet, hos Vera. Vad har Myran gjort hela
sommaren?

50. Nu har Myran framtidsplaner. Vad ska hon göra?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
51. Det finns en sak, som handlar om Vera, och som på något sätt är symbolisk. Vad är det?

52. I det här kapitlet finns det flera saker som ger hopp för framtiden. Vilka saker?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
53. Hur tolkar du de två sista raderna? Jämför med första kapitlet, när Myran också satt på taket.
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JURIDISKA TERMER
I boken handlar det en del om juridik, sådant som har med brott och straff att göra. Para ihop orden till
vänster med beskrivningarna till höger. Skriv rätt bokstäver i rutorna.
1. bevis

a. ”fängelse” för ungdomar mellan 15 och 18 år

2. förhör

b. en person som har begått ett brott förklaras skyldig

3. advokat

c. förhandling i domstol med advokat, domare och åklagare

4. åklagare

d. hjälper personer under en rättegång

5. rättegång

e. jurist som leder en rättegång i domstolen

6. häkte

f. lokal där en person som är misstänkt för ett brott väntar på t.ex. rättegång

7. domare

g. något som visar att någon har begått ett brott

8. bli fälld

h. när polisen ställer frågor om ett brott

9. sluten ungdomsvård

i. ska bevisa att någon har begått ett brott

1. bevis
2. förhör
3. advokat
4. åklagare
5. rättegång
6. häkte
7. domare
8. bli fälld
9. sluten ungdomsvård
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Rita och skriv
Rita tre olika bilder av Myran som hon ser ut i olika situationer. Skriv några rader om henne under varje bild.
Första bilden: boken börjar, s.10
Andra bilden: Myran går på fest, s. 25
Tredje bilden: boken slutar: s. 94
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