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Författare: Jon Ewo

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar
pengarna och sticker i en av verkstadens bilar. Pengarna tillhör den skumme ägaren Angel, och hans bror
Boxer. Boxer är en torped och är van vid att förfölja människor. Kommer Tom och Kick att klara sig?

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor 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)
•
		
		
		

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från
skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition, till syfte och mottagare. Olika
hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
(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 och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att avkoda och förstå 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)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Tala och samtala i olika sammanhang.
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

– en möjlighet för alla
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Predict-O-Gram
Ett Predict-O-Gram är ett sätt att uppmuntra eleverna, att förutspå vad som kommer att hända i
boken. Välj ut ord eller meningar från boken. Men hjälp av dessa ord, eller meningar, ska eleverna
förutspå vad som kommer att hända i boken. Välj ord som finns med i olika delar av berättelsen t.ex.
inledningen, ord från händelser, problem och lösningar.
Dela ut Predict-O-Grammet till alla elever. Be dem sedan att förutspå vad som kommer att hända i
boken, utifrån orden som du har skrivit ner. De ska kategorisera orden och sätta in dem under rätt
rubrik.
De kan arbeta i par och sedan delge ett annat par hur de har placerat sina ord.
Läs sedan boken som högläsning, eller tillsammans i gruppen/klassen. (Se hur man kan göra, med hjälp
av stafettläsning, här nedan.)
Låt dem sedan titta på sina arbetsblad och ändra det som inte stämmer, med vad de trodde.

Tips på meningar, ur boken, att använda sig av:
• Kick och Tom arbetar på en bilverkstad.
• Angel, som äger verkstaden, håller på med skumma affärer.
• Tom och Kick hittar två miljoner kronor.
• Det är Angels pengar.
• Angels bror, Boxer, är torped.
• Boxer hittar Tom och Kick.
• Tom och Kicks bil knuffas över ett stup.
• Boxer är duktig på att följa spår.
• Tom och Kick attackerar Boxer.
• Tom och Kick köper nya jackor.
• Tom och Kick ska välja ett resmål.

– en möjlighet för alla
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Stafettläsning
Stafettläsning, som högläsningsmetod, fångar många elever. Här kan elever, som känner sig osäkra på
läsningen, välja hur mycket de vill läsa. Metoden innebär att du, som lärare, börjar läsa en bit ur boken
(ca en sida). Sedan fortsätter en elev att läsa några meningar, eller en bit, av boken (du kan begränsa
längden). Sedan lämnas läsningen över till nästa elev, som fortsätter, och så vidare. Detta kan göras i
helklass eller i grupper.

Reflektion kring boken
Låt eleverna reflektera enskilt, eller i grupp, kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera.
• När du såg boken för första gången, vad trodde du att boken skulle handla om? Blev du förvånad
		 över innehållet när du sedan läste den? Besviken? Jättenöjd?
• Om du skulle berätta om boken för en kompis, som inte har läst den, vad skulle du berätta då?
• Är det något speciellt du gillar med boken?
• Är det något speciellt du inte gillar med boken?
• Välj ut det ställe i boken som berör dig mest, och läs det högt för kamraterna.
• Har du lärt dig något av boken?
• Varför tror du att titeln på boken är Jakten i skogen?
• Vilket budskap tror du författaren vill få fram, genom att skriva Jakten i skogen?
• Under hur lång tid utspelar sig boken?

– en möjlighet för alla
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Ord att förklara
I boken finns svåra ord, och uttryck, som kräver en förklaring. Anordna en tävling där det gäller att
hitta synonymer till en del av orden, eller uttrycken.
Gruppen delas in i lag. Du läser upp ordet eller uttrycket. (Det kan vara bra att läsa hela meningen från
boken, där ordet finns med, så de får ordet i ett sammanhang.)
Sedan har eleverna två minuter på sig att hitta så många synonymer de kan. När tiden är ute får de turas
om att läsa upp sina ord. De får ett poäng för varje synonym.
Exempel på ord och uttryck från boken, som passar att ha med i tävlingen:
torped
langar
kokain
svarta pengar
blodsbröder
nerver av stål
slump
amatör
storvilt
medvetslös
kila fast
röja upp
kick
stupar

– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
Kapitel 1: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad drömmer vanliga killar om på natten?
Vanliga killar drömmer om tjejer.
2. Vad håller Angel på med, för skumma saker?
Angel smugglar ut stulna lyxbilar ur landet.
3. Vad menas med att slakta en bil?
Man plockar isär den i småbitar. Sedan säljer man delarna till folk som mekar med bilar.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vem är jag i boken?
Det är Tom som är jag.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Varför tror du att kapitlet heter Tom?
Eget svar
Kapitel 2: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad oroar Boxer?
Angel oroar Boxer, för att Boxer tycker att han är klantig.
2. Vad jobbar Boxer med?
Boxer är en torped. Han letar upp folk och kräver dem på pengar.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten.Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Till vilken världsdel ska Boxer och Angel åka?
De ska åka till Sydamerika.
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Hur gammal tror du att Boxer är?
Eget svar
Kapitel 3: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad menas med ”svarta pengar”?
”Svarta pengar” är pengar som man har tjänat olagligt.
2. Hur mycket pengar är det i resväskan?
Det är över två miljoner kronor i resväskan.
3. Varför ska de ta Fiaten?
De ska ta den för att kunna köra till flygplatsen. Den är liten och snabb.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför tror killarna att Angel inte vet, att pengarna är i Lexusen?
Angel hade tagit pengarna, om han hade vetat.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Tror du att Tom kan lita på Kick?
Eget svar
Kapitel 4: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför har Boxer alltid en väska redo?
Han är en smart torped. Smarta torpeder har alltid en väska redo, för snabba uppdrag.
2. I hur många år har Boxer arbetat som militär?
Han har arbetat som militär i tio år.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad kommer att hända Angel, för att han har glömt att ta ut pengarna ur bilen?
Han kommer att få betala, för att han glömt väskan i bilen.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Tror du att Boxer kommer att hitta Kick och Tom?
Eget svar
Kapitel 5: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur lång tid har det gått sedan Tom och Kick hittade väskan med pengar?
Det har gått tre timmar sedan de hittade väskan.
2. Hur kommer Tom på att väskan tillhör Angel?
Tom hittar en adresslapp på väskan.
3. Varför tror de att de är förföljda?
Tom ser en svart Transit som ligger bakom dem.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför är Toms händer blöta av svett?
Toms händer är blöta av svett därför att han tror att Boxer kommer att jaga dem.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Hade du fortsatt mot flygplatsen om du hade varit Tom och Kick? Vad hade du annars gjort?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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Kapitel 6: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Var står Boxer och väntar på dem?
Han står och väntar vid macken.
2. Var svänger Tom in?
Han svänger in på en avtagsväg som leder långt in i skogen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vem är det som kör den svarta Transiten, som Tom upptäcker ligger bakom dem, på Ringvägen?
Boxer kör den svarta Transiten.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Tycker du att Boxer verkar vara en smart torped? Varför/varför inte?
Eget svar
Kapitel 7: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem bestämmer att de ska svänga av mot Lillsjön?
Kicken bestämmer att de ska svänga av mot Lillsjön.
2. Hur länge har Tom och Kick varit miljonärer?
De har varit miljonärer i ett par timmar.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad säger folk om Lillsjön?
Folk säger att man dumpar bilar där, för att få ut pengar på försäkringen.
4. Tror Tom att de kommer att klara sig?
Tom tror att de kommer att dö.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Vad tycker du att Tom och Kick ska göra för att blir av med den svarta Transiten?
Eget svar
Kapitel 8: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför är Boxer så glad?
Detta är ett lätt jobb för en torped.
2. Var ska Boxer ta Tom och Kick?
Boxer ska ta dem vid parkeringsplatsen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad gillar Boxer att jaga?
Boxer gillar att jaga människor.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Vad tror du att Boxer kommer att göra med Tom och Kick?
Eget svar
Kapitel 9: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad är det som har förändrats mellan Kick och Tom?
Nu är det Kick som lyssnar på Tom, och inte tvärtom.
2. När rusar Tom och Kick emot Boxer?
De rusar emot Boxer när han är tre meter ifrån dem.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur många vägar ut från parkeringsplatsen finns det?
Det finns en väg ut från parkeringsplatsen.
4. Vem vinner slagsmålet?
Boxer vinner slagsmålet.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Hur tror du att Tom och Kick känner sig nu?
Eget svar
Kapitel 10: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur vill Boxer att det ska se ut, när man hittar Tom och Kick?
Boxer vill att det ska se ut som en olycka.
2. Var hittar Boxer pengarna?
Boxer hittar pengarna i bakluckan.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur ska Boxer få Fiaten i vattnet?
Han ska köra på den, med sin Transit.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Tror du att Tom och Kick kommer att dö?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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Kapitel 11: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur lång tid tar det innan bilen faller nerför stupet?
Det tar bara några sekunder innan bilen faller nerför stupet.
2. Vem krossar en ruta?
Tom krossar en ruta.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad är en Transit för sorts bil?
En Transit är en skåpbil.
4. Vem räddar Tom och Kick?
Tom räddar dem.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
5. Tror du att Boxer står och tittar på bilen, när den sjunker mot botten?
Eget svar
Kapitel 12: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför sticker inte Boxer till flygplatsen?
Han vill slutföra sitt jobb.
2. Var gömmer Boxer sin nyckel?
Han gömmer nyckeln under en sten.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad menas med att Boxer vill slutföra det han har påbörjat?
Boxer vill att Tom och Kick ska vara döda, innan han är klar med sitt uppdrag.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Var tror du att Boxer hinner ifatt killarna?
Eget svar
Kapitel 13: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad är den fjärde saken man behöver, för att kunna överleva i skogen?
Den fjärde saken man behöver, är skydd mot vilda djur.
2. Vad gör Tom och Kick, för att inte lämna spår efter sig?
De går i en bäck, för att inte lämna spår efter sig.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför är det svårt att spåra någon som går i en bäck?
Man lämnar inte några fotspår, eller lukt, efter sig.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Hade du gömt dig i skogen, eller gjort som Tom och Kick och fortsatt mot bensinmacken?
Eget svar
Kapitel 14: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur hittar Boxer killarna?
Han går upp på en kulle och tittar i en kikare, som han kan se väldigt långt med.
2. Vad har killarna gjort för misstag?
De går i den öppna delen av skogen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur märker du att Boxer är van vid att förfölja folk?
Eget svar
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Vad hade du haft med dig i din ryggsäck, om du hade varit en torped?
Eget svar
Kapitel 15: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad glömmer killarna att göra nere vid bäcken?
De glömmer att dricka, nere vid bäcken.
2. Vem är det som Tom hör och ser i skogen?
Tom hör och ser Boxer.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad tänker Tom och Kick göra?
De tänker attackera Boxer, och ta pengarna.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Tycker du att Tom och Kick gör rätt, som kastar en sten så att Boxer hör det?
Eget svar
Kapitel 16: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur slipper Boxer den ena av killarna?
Boxer fäller honom, genom att hålla ut ett ben framför honom.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
2. Var tror Boxer att ljudet, som han hör, kommer ifrån?
Boxer tror inte på slumpen, så han tror att ljudet kommer från killarna.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
3. Vem tror du det är, som sparkar Boxer på axeln? Varför tror du så?
Eget svar
Kapitel 17: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad säger Kick till Boxer, att anledningen är, till att Tom har stuckit?
Kick säger till Boxer att Tom är en fegis.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
2. Vad ska Boxer göra med borren?
Boxer ska borra i Kicken, för att plåga honom.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
3. Vad tror du att Tom kommer att göra med den tjocka grenen?
Eget svar
Kapitel 18: Boxer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad kan hända om man inte är van att skalla folk?
Man kan få en bruten näsa, om man inte är van att skalla någon.
2. Varför har Boxer inte tid att vara kvar och plåga Tom och Kick?
Boxer har inte tid, för att han har ett flyg att passa.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vem tror du att det är, som har skadat Boxer?
Eget svar
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Vad tror du att det är, som har hänt Boxer?
Eget svar
Kapitel 19: Tom
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför tycker Tom att det känns hemskt?
Tom tycker att det känns hemskt, för att de har dödat Boxer.
2. Hur får de med sig pengarna?
De fyller sina fickor med sedlar.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför köper Tom och Kick varsin ny jacka på bensinmacken?
De köper varsin ny jacka, för att de andra var trasiga och blodiga.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka
ut ett svar på frågan.)
4. Vad tror du att Toms och Kicks föräldrar, och vänner, kommer att göra när killarna plötsligt bara är
borta?
Eget svar

– en möjlighet för alla
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