MÅRTEN MELIN

SIDAN 1

Inte ens döden
Elevmaterial
Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Varför blev Oliver förvånad när han kom till gräset där han skulle parkera sin cykel vid klipporna?

2. Vem är huvudpersonen i boken?

3. Vilken tid ska Oliver och Leo träffas vid havet?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför tror du att det är hemskt när ventilationen inte fungerar?

5. Varför får Oliver tårar i ögonen när han tänker på Molly?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
6. Vad tror du det är som tar tag i Olivers handled under vattenytan?

7.

Oliver får en olustig känsla när han tänker på ambulansen. Det står så här i boken:
Ja, jag var ganska säker på att det var just en ambulans jag hört innan. Tänk om den hade något
med Leo att göra. Att han …
Vad tror du Oliver tänker när han börjar meningen med Att han …? Fortsätt skriva på meningen.

Att han
Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8. Vem kan hålla andan längst under vattnet?

9. Varför får Oliver en kallsup?

10. Varför var det ingen fara att simma lite längre ut från land idag?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
11. Vad är det Leo säger förlåt för?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
12. Man får en känsla av att Leo är lite annorlunda. Vad är det som gör att man får den känslan?
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
13. Hur många gånger har mamma ringt till Oliver?

14. Varför är mamma ledsen när Oliver kommer hem?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
15. Vad tror du det är som gör att Oliver först tror att det är Molly som det har hänt något med?

16. Är det något i texten som gör att du misstänker att det är något skumt med Leo?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Varför tror du att Leo säger att Oliver är hans bästa vän och att han aldrig ska glömma det?
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Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vad var det som inte kunde stoppa Leo från att bada?

19. Vad var det som Oliver tyckte var konstigt med Leo när han och Oliver var och badade?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
20. Varför trodde Oliver först att Leo hade råkat ut för olyckan på vägen hem?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Hur tror du det var möjligt att Leo kunde bada med Oliver trots att han hade råkat ut för en
olycka?
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LUCKTEXT – ÖVA LÄSFÖRSTÅELSE
Fyll i de ord som saknas. Försök först själv och om du inte kommer på något ord kan du titta i boken.
Om Molly hade varit

skulle jag tagit med henne till klipporna, för hon gillade

att

. Men hon hade blivit för

nöjde sig ofta med att

för en sådan lång tur. Hon

runt kvarteret.

– Är du redan klar? sa jag.
Molly flämtade och tittade på mig med sina fina, bruna
satte mig på huk och kliade henne bakom
Hon var så fin. Men hon var

.
.

, så jag fattade ju att vi inte skulle ha kvar henne

särskilt länge till.
Jag fick

i ögonen när jag tänkte på det. Jag gav

kram, och så gick vi tillbaka.

PARLÄSNING
Välj ut en sida ur boken. Läs sidan med inlevelse för en kompis.

en
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SKRIV FRÅGOR
Skriv fem frågor som du inte har fått svar på i texten. Läs frågorna för en kompis och diskutera
tillsammans vad svaret på frågorna skulle kunna vara.
1.
2.
3.
4.
5.
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