SANDRA SCHWARTZ

Kopian Hjärntvätt
Elevmaterial
Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
Andra världskriget + Något är fel
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad är det som gör att Oskar tror att något på bion är en fälla?

2. Vem är det som gör att Oskar vaknar till på bion och att han inte längre mår illa och är yr?
Hur gör han?

3. Vad såg killarna för film senast de var på bio?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför märker inte tanten bredvid Andy att hon får popcorn på sig?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
5. Varför tror du att Oskar säger att de måste ut från biosalongen?

6. Vad tror du är anledningen till att killarna inte är i trans när alla andra verkar vara det?

I trans + Ta dem!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7.

Vad gör Oskar för att inte komma i trans inne i biosalongen?

8. Varför tar alla människor i biosalongen upp sina mobiler?

9. Vem vill inte lämna Andy hos kopiorna?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
10. Varför slår Oskar Andy?

11. Vad är det som gör att Andy går fram till sina föräldrar fast de bara är kopior?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. Vad tror du det är som gör att kopiorna inte är inlåsta?

13. Varför tror du att Oskar och Andy springer in i biosalongen igen?

14. Om du skulle välja en bild som du tycker saknas till de här två kapitlen som du nyss har läst,
vad skulle du då vilja ha med på den bilden? Rita bilden på ett separat papper.

15. Vem tycker du är hjälten i dessa två kapitel?

Stoppa filmen! + Vad är det för kod?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Vad är det som gör att Oskar blir orolig för sin pappa igen?

17. Varför springer Oskar till maskinrummet?

18. Vad står det på dörren till maskinrummet?

19. Hur många försök har Oskar för att lista ut koden till maskinrummet?

20. Varför lyser bara ett öga på Mamma 1.0?

21. Varför ramlar Pappa 1.0?
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
22. Varför tror du att Oskar inte minns något just nu, inte ens sin egen födelsedag?

23. Varför är idén som Oskar får farlig, tror du?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
24. Har du känt dig så stressad någon gång att du inte kom ihåg exempelvis ett lösenord eller
en kod? Berätta!

Rösten + Chefen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Vad är Oskar bra på?

26. Varför gör Verner som kopiorna säger och binder fast Oskar?

27. Vad har hänt med Andy?

28. Vem är chef över kopiorna?

29. Vad har Oskar 1.0 i sin fingertopp?
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30. Vad var det som gjorde att Andy blev sig själv igen och inte var hjärntvättad längre?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
31. Vad ljuger Andy om i dessa två kapitel?

32. Hur ska Andy och Oskar hjälpa de andra?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
33. Vem i boken skulle du vilja vara och varför?

Vi ses loser!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
34. Varför kastar Oskar ut datorn genom fönstret?

35. Vems pappor kämpar mot kopiorna?

36. Varför firas Oskar, Verner och Andy i skolan?
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
37. Är Oskar 1.0 chef över kopiorna?

38. Vem anser du vann denna strid, kopiorna eller människorna? Motivera ditt svar.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
39. Varför tror du att Oskar 1.0 bara åkte iväg i sin bil utan att göra något mot Oskar?

40. Vem tror du männen i de svarta kostymerna är som ska intervjua killarna?

41. Du ska sätta betyg på boken. Kryssa i hur många robotar du tycker boken ska få i betyg. Ett är
sämst och fem är bäst. Skriv sedan en motivering till varför du satte just det betyget.
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KORSORD
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10

Vågrätt
3.
5.
7.
10.

Vad arbetar Oskars pappa som?
Vem binder fast Oskar?
Färgen på mamma 1.0s ögon.
I vilket rum stoppar Oskar filmen?

Lodrätt
1.	Detta stoppar killarna i öronen för att inte höra
rösterna i filmen.
2. Detta ser man på filmduken i biosalongen.
4. Färgen på männens kostymer.
6. Vad blir man om man tittar på filmduken?
8. Vems föräldrar är kopior?
9.	Detta har Oskar 1.0 över huvudet när han
kommer in i maskinrummet.

