Dennis kamp
Thomas Halling

Elevmaterial

Lärarmaterial

SIDAN 1

Vad handlar boken om?
Boken handlar om en kille som heter Dennis. Dennis är med i ett gäng, där alla tycker att invandrare bara sabbar
för Sverige. Dennis träffar en tjej på gymmet. Hon heter Maria och kommer från Chile. Dennis blir kär i Maria,
men vågar han träffa henne? Vad ska gänget säga? Allt hade varit mycket lättare om Maria var blond…

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)
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (SH 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.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

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)
Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet
och livsstil. (SH åk 7-9)

Eleverna tränar följande förmågor:
•
•
•

Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
Tala och samtala i olika sammanhang.
Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
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Boksamtal:
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 då 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?
Vilket budskap tror du författaren vill få fram, genom att skriva boken?
Under hur lång tid utspelar sig boken?
Om författaren skulle fråga dig, hur boken kunde göras bättre, vad skulle du säga då?

Rasism
•

En av Dennis kompisar säger: ”Jag tror vi har fått in en liten blatte på vårt fik”. Hur reagerar du på rasis-

•

tiska uttryck? Varför blir folk rasister?
Främlingsfientlighet/rasism är ett berörande ämne, som kräver sin tid. På Ur finns en bra sida som man

•

kan utgå ifrån: http://www.ur.se/framlingsfientlighet/Startsida/
Eleverna gör en fördjupning om rasism:

1. Vad är rasism?
2. Ta reda på vad den svenska lagen säger om rasism.
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Expo är en stiftelse som arbetar mot rasism i samhället. Sök information om stiftelsen, och hur de arbetar.
•

Välj ut ett antal moraliska frågor som eleverna kan arbeta vidare med, självständigt, på olika sätt. Ett sätt
kan vara att varje elev väljer en fråga, som han/hon tar ställning till. Sedan ska han/hon argumentera för
och emot, samt ta reda på vad andra tycker i frågan. Ett annat sätt, är att presentera svaren i diagramform, PowerPoint eller liknande. Ett tredje alternativ, är att dela in klassen i grupper, som får ansvara för
att diskutera vissa frågor. Sedan presenterar varje grupp, sina åsikter för de andra.

Exempel på frågor:
•
•
•
•

Ska alla människor ha rätt att leva i trygghet, eller har vissa människor mer rätt än andra?
Beror främlingsfientlighet på ondska, okunnighet eller fördomar?
Varför finns det främlingsfientlighet?
Vilka kunskaper har vi om olika folkgrupper?

Fyra hörn
Ledaren ger gruppen fyra valmöjligheter, varav ett alltid är öppet, utifrån en given situation. De fyra
valmöjligheterna symboliseras av rummets fyra hörn (eller fyra stolar ställda i en kvadrat). Deltagarna kryssar först
för det hörn de väljer, på en papperslapp, innan de går och ställer sig där. På så sätt är det inte lika lätt att falla för
grupptrycket. Blir någon ensam i sitt hörn, är det bra om ledaren går dit som stöd. Eleverna i de grupper som
bildas, i de olika hörnen, får sedan samtala två och två, om varför de valde att gå just hit. Sedan diskuterar man
mellan grupperna. Ledaren ska då inte själv delta i diskussionen utan bara leda den, med hjälp av frågor. Om
någon vill byta hörn, under diskussionen, är det okej.
Du kan skapa dina egna ”Fyra hörn-övningar” utifrån tidningsartiklar, TV-nyheter, filmer eller verkliga
konfliktsituationer. Här är ett exempel:
Du har en åsikt, som du vet är tvärtemot vad dina kompisar tycker – vad gör du?
1. Avstår från att framföra din åsikt, eftersom den kan påverka vad kompisarna tycker om dig.
2. Du avslöjar inte din åsikt, men ställer kritiska frågor.
3. Du uttalar, och står för, din åsikt.
4. Eget alternativ.
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Att tillhöra en grupp
Att tillhöra en grupp/ett gäng är viktigt för de flesta människor. Gruppen ger trygghet, och stärker vår identitet,
så länge vi inte sticker ut, eller bryter mot normen. Dennis är med i ett gäng, där det inte är tillåtet att tycka om,
eller umgås med, invandrare.
Diskutera följande frågor i gruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Umgås ni i olika grupper?
Om inte, vet ni andra som gör det?
Vad finns det för grupper, och gäng, här?
Får vem som helst vara med? Om inte, vad krävs?
Är det lika många tjejer, som killar, som är med i grupper?
Har tjejer och killar lika mycket makt, och spelrum, i dessa grupper?
Är det viktigt att vara med i en grupp?
Vet du hur andra grupper är, och agerar?

•

Är det okej för dig, att umgås med andra grupper?

Vilka grupper kan bildas i klassen?
Eleverna ska nu gå runt i rummet, och tillsammans bilda ett visst antal grupper. Det kan exempelvis vara fyra
grupper om fem personer i varje. Gruppen måste ha något gemensamt, men den gemensamma nämnaren är inte
bestämd i förväg. Den får eleverna hitta på själva, tillsammans, genom att gå runt och prata med varandra.
När en grupp har bildats, ska de kliva åt sidan, och stå samlade. Om det ser ut att gå trögt, och deltagarna inte
verkar hitta en gemensam nämnare, kan ledaren eventuellt komma med förslag. Låt det gärna ta sin tid. Lita till
att gruppen löser det på egen hand.
Exempel på gemensamma nämnare:
•
•
•

Födda samma månad
Favoritsmak på glass
Färg på byxorna

•

Favoritmaträtt
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Att våga säga nej
Dennis har svårt att säga nej, till sina kompisar i gänget. Prata med eleverna om att de aldrig ska göra något som
de tycker känns fel. De måste tro på sig själva, och våga säga ifrån.
Här är en övning för att stärka självkänslan och ”peppa varandra”.
Ge varje deltagare papper och penna.
Dela upp deltagarna i två led, med lika många i varje led. Leden ska stå mitt emot varandra.
När du ger klartecken ska alla rita av den som står mitt emot, utan att titta på pappret. De får en minut på sig.
Säg till när tiden är slut, och låt deltagarna ge porträttet till den som de har ritat av. Låt alla flytta ett steg, så att
de får en ny person att rita av. Rita, och flytta, tills alla har ritat av alla. Sätt upp porträtten, grupperade efter
porträttperson. Sätt upp ett tomt papper vid varje porträtt-grupp. Ge deltagarna några minuter att gå runt och
titta på porträtten.
På de tomma papperna ska deltagarna skriva, någonting som är bra, med den porträtterade personen. När alla
har skrivit på alla papper, ber du deltagarna att titta på varje porträtt en gång till. De ser då varje porträtt, och
positiva egenskaper, som denna person har.
När ni har haft uppe porträtten, och tillhörande papper med positiva ord, så länge ni önskar, får varje deltagare
sina porträtt och sitt ”positiva papper” .

Kärleken känns som…
Dennis blir kär i Maria. Prata om hur kärleken känns. I vanliga fall är det inget
särskilt med kroppen, men när man är förälskad så pirrar det. Skriv påståenden
som börjar med: Kärlek känns som…. Tex. Kärlek känns som fjärilar i magen.
Låt eleverna göra affischer av sina påståenden, där de kombinerar påståendet med
en bild.

Kärleken känns som
fjärilar i magen
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Gör en löpsedel
Gå igenom med eleverna vad en löpsedel är. Låt sedan eleverna låtsas att de är en reporter, från en tidning. De är
på plats vid olyckan, där Marias brors pojke blir skadad. De ska nu skriva en löpsedel till nyheten.
Några tips, till eleverna, innan de börjar skriva är:
•
•
•
•
•
•
•

Skriv löpsedeln så, att du väcker uppmärksamhet och nyfikenhet
Välj starka ord och uttryck
Var sparsam med orden. (Skriv inte för mycket.)
»Löpet« bygger på enkla ord i versaler och över- och underrubriker i gemener.
Orden bör inte vara längre än sju – åtta bokstäver.
Över- och underrubriker ska förtydliga budskapet.
Löpsedeln ska kunna läsas från långt håll.

Låt eleverna redovisa löpsedlarna för varandra. På internet finns en rolig sida att använda sig av, när eleverna ska
göra sina löpsedlar:
http://www. samhalle.nu/laromedel/samhalle/lopsedel/

Första hjälpen
Dennis hjälper till att rädda pojkens liv. Vet eleverna i klassen hur man går tillväga, om man behöver ge första
hjälpen?
Röda Korset erbjuder ett första-hjälpen-paket till skolor. Med hjälp av paketet kan man lätt lära ut första hjälpenfärdigheter i skolorna:
http://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial/lagstadier/forsta-hjalpen-halsa-och-valmaende
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Ordsamlaren
Under tiden som eleverna läser boken, ska de samla ord som de tycker är svåra, och som behöver förklaras.
Eleverna skriver upp orden och berättar sedan, för en klasskompis, vilka ord han/hon har valt. Låt klasskompisen
försöka förklara något av orden. De ord som eleverna (tillsammans) inte kan förklara, slår de upp i en ordlista,
eller på datorn.

Förklaring

Ord att förklara

Här är några ord från boken som kan behöva förklaras:

förhör

hakkors

vit makt

spy

garvas

svartskalle

muckade

drar

skalle

unkna

polarna

raglar

rodna

sabbar

blatte
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Kapitel 1
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför tycker Dennis att det är skönt att bo själv?
Dennis tycker att det är skönt att bo själv, för att han och hans mamma bråkade mycket.
2. Vad är det för dag, i kapitel 1?
Det är fredag.
3. Hur länge har Dennis varit arbetslös?
Dennis har varit arbetslös i ett halvår.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Varför blev Dennis mamma galen på honom?
Hon blev galen för att han hade gjort en tatuering, där det stod VIT MAKT.
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 tror du menas med att Dennis var ”vaktis” på en skola?
Eget svar

W W W. N Y PON F O RL A G .S E

Dennis kamp
Thomas Halling

Elevmaterial

Elevmaterial facit

SIDAN 9

Kapitel 2
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur många timmar går det, innan solen är på väg ner?
Det går två timmar, innan solen är på väg ner.
2. Var sitter Dennis och hans gäng?
De sitter i gräset.
3. Vad har mannen, längre bort, för instrument med sig?
Mannen har en gitarr med sig.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Varför drar gänget?
Gänget drar, för att mannen som spelade gitarr blir skadad, och man hör att sirener är på väg.
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 folk tittar på Dennis, och hans gäng, i smyg?
Eget svar
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför skäms Dennis, när poliserna kommer in i hans lägenhet?
Dennis skäms för att det är så skitigt och ostädat.
2. Hur många poliser står utanför Dennis dörr?
Det står två poliser utanför Dennis dörr.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför dunkar Dennis huvud?
Dennis huvud dunkar för att han drack för mycket sprit och öl dagen innan.
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. Varför tror du att Dennis inte minns något från gårdagen?
Eget svar
5. Tror poliserna på Dennis? Varför/varför inte?
Eget svar
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Kapitel 4
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad köper Dennis för tusen kronor?
Dennis köper en hund för tusen kronor.
2. Av vem, har Dennis precis fått pengar?
Dennis har precis fått pengar av socialen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Vem köper Dennis hunden av?
Dennis köper hunden av sin kompis.
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. Varför får Dennis pengar av socialen, tror du?
Eget svar
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad är Blixt för hundras?
Blixt är en pitbull.
2. Varför brukar Dennis gå med Blixt i skogen?
Han går med honom i skogen för att folk brukar bli rädda för dem, när de går i stan.
3. Vad ska Dennis göra klockan åtta?
Dennis hund, Blixt, ska fightas då.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Hur många gånger om dagen, går Dennis ut med Blixt?
Dennis går ut med Blixt, tre gånger om dagen.
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 folk blir rädda för Dennis och Blixt?
Eget svar
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Kapitel 6
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur mycket satsar Dennis kompisar?
De satsar 500 kronor var.
2. Vilken hund vinner den första fighten?
Den japanska kamphunden vinner den första fighten.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför ger Dennis den andra hunden en hård spark?
Dennis ger den andra hunden en hård spark, för att den hugger Blixt.
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. Varför, tror du, att de ringer efter en taxi?
Eget svar
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Kapitel 7
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Var är Blixt skadad?
Blixt är skadad i sitt öga.
2. Hur länge måste de vänta på djursjukhuset, innan de får reda på hur det har gått för Blixt?
Det går en timme, innan de får veta hur det har gått för Blixt.
3. Vem säger, att en annan hund hoppade på Blixt i parken?
Dennis kompis säger, att en annan hund hoppade på Blixt i parken.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Varför gråter Dennis?
Dennis gråter för att Blixt är skadad.
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 de ljuger om hur Blixt har blivit skadad?
Eget svar
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Kapitel 8
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem ringer till Dennis?
Det är en från Dennis gäng, som ringer.
2. Hur många gånger ringer Dennis telefon?
Dennis telefon ringer två gånger.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför känner Dennis sig ensam?
Dennis känner sig ensam, för att Blixt får stanna på sjukhuset.
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. Varför känner Dennis att han inte kan fortsätta så här, tror du?
Eget svar
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Kapitel 9
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför känner Dennis sig ensam, fastän Blixt har kommit hem?
Dennis känner sig ensam, för att han inte har något jobb, eller några pengar.
2. Hur lång tid tar det innan Blixt kommer hem igen?
Det tar några dagar, innan Blixt kommmer hem.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför får Blixt inte följa med Dennis?
Blixt får inte följa med, för att Dennis ska gå till gymmet.
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. Varför, tror du, att Dennis inte vill träffa sina kompisar?
Eget svar
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Kapitel 10
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varifrån kommer Marias familj?
Marias familj kommer från Chile.
2. Varför trillar Dennis?
Han trillar, för att han tappar balansen, när han har för hög fart.
3. Är det Dennis, eller Maria, som frågar om de ska fika någon gång?
Maria är den som frågar, om de ska fika någon gång.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Dennis blir förvånad över att Maria pratar så bra svenska. Varför det, tror du?
Eget svar
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 tror du att tatueringen, som Dennis har, betyder?
Eget svar
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Kapitel 11
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vilken tid, ska Maria och Dennis träffas på fiket?
De ska träffas, på fiket, klockan fyra.
2. Var ligger fiket, där Maria och Dennis ska träffas?
Fiket, där de ska träffas, ligger vid torget.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. När ringer Dennis till Maria?
Dennis ringer, när han har varit ute med Blixt.
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. Varför, tror du, att Dennis inte ringer till Maria direkt, när han kommer hem? Det verkar ju
som om han egentligen vill ringa direkt.
Eget svar
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Kapitel 12
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem kommer in på fiket, när Dennis och Maria sitter där?
Tre av Dennis gamla kompisar, kommer in på fiket.
2. Vad kallar en av Dennis kompisar, Maria?
Dennis kompis kallar Maria för blatte.
3. Varför kastar Maria sin mugg med te, mot den flinande skinnskallen?
Maria kastar muggen mot honom, för att han visar fingret och säger: ”Fuck you”.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Vilken tid är Dennis på fiket?
Dennis är på fiket, kvart i fyra.
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 Dennis mår nu?
(Eget svar)
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Kapitel 13
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad säger Dennis, när han kommer fram till sin port?
Dennis säger: ”Fan. Helvetes jävla skit!”.
2. Vad tar en av Dennis kompisar upp, ur sin ficka?
Han tar upp en svart penna.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Två killar från Dennis gäng gör två otrevliga saker, när de står utanför caféet. Vad gör de?
Den ene ritar ett hakkors på husväggen, och den andre krossar en flaska mot caféets dörr.
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. Varför, tror du, att Dennis känner sig dum?
Eget svar
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Kapitel 14
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem är Dennis kär i?
Dennis är kär i Maria.
2. Vad önskar Dennis?
Dennis önskar att Maria ska ringa honom.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför ringer inte Dennis till Maria?
Dennis ringer inte, för att han skäms för vad han kallat Maria, och för att har han spottat framför
henne.
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. Varför har Dennis inte sovit så mycket under natten, tror du?
Eget svar
5. Vad tycker du att Dennis ska göra nu?
Eget svar
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Kapitel 15
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför har Dennis bestämt sig för att sluta dricka?
Dennis har bestämt sig för att sluta dricka. Allt dumt som han har gjort i sitt liv, har hänt när han
har varit full.
2. Hur tycker Dennis att det känns, när han har druckit lite av spriten?
Dennis känner hur spriten sprider en värme och ett lugn i kroppen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför dricker Dennis av spriten?
Dennis dricker av spriten för att han är arg, ledsen och olycklig.
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. Varför är det så tomt i Dennis kyl, tror du?
Eget svar
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Kapitel 16
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad sliter Dennis ner från väggen?
Dennis sliter ner en affisch med Vit Makt och en flagga med ett hakkors.
2. Varför gör det ont i Dennis bröst?
Det gör ont för att han längtar efter Maria.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför tycker Dennis kompisar, att man inte ska blanda sig med invandrare?
De tycker att de kommer hit och sabbar.
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. Dennis slits mellan vad han tycker och vad han känner. Vad menas med det, tror du?
Eget svar
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Kapitel 17
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem ringer till Dennis?
Det är Marias bror, som ringer till Dennis.
2. Vad kommer att hända om Dennis åker till Maria?
Om Dennis åker till Maria, kommer han att få stryk.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför vill Dennis slänga sin mobil i väggen?
Han vill slänga den i väggen, för att Maria lägger på luren och inte vill prata med 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.)
4. Varför, tror du, att Dennis röst låter konstig, när han ringer till Maria?
Eget svar
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Kapitel 18
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad har Dennis, i en låda, i sitt skrivbord?
Dennis har en kniv i lådan.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
2. Varför duschar Dennis, och tar på sig en ny tröja?
Tänk på vad som hände i förra kapitlet. Dennis duschar, och tar på sig en ny tröja, för att han har
spytt.
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. Vart ska Dennis gå, tror du?
Eget svar
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Kapitel 19
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför vill Dennis döda Marias bror?
Dennis vill döda Marias bror, för att han har hotat Dennis.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
2. Hur lång tid tar det, för Dennis, att gå till Maria?
Det tar en kvart att gå till Maria.
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, menas med ”svartskalle”?
Eget svar

Kapitel 20
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem pratar Dennis med, i tio minuter?
Dennis pratar med sin lärare från nian, i tio minuter.
2. Hur många gånger ska Dennis hugga Marias bror?
Dennis ska hugga Marias bror två gånger.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Vad är viktigast för Dennis just nu?
Det viktigaste för Dennis är att Marias bror dör.
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, menas med att Dennis ”struntar i om han åker fast”?
Eget svar
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Kapitel 21
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem är pojken som Dennis hjälper?
Pojken, som Dennis hjälper, är Marias brors son.
2. Varför springer en av pojkarna, som spelar fotboll, ut på gatan?
Pojken springer ut på gatan, för att ta bollen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Vad hände med pojken, som Dennis hjälper?
Pojken, som Dennis hjälper, blev påkörd av en bil.
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. Har du åkt ambulans någon gång?
Eget svar

Kapitel 22
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Var har Dennis, och den ena polisen, träffats innan?
De har träffats hemma hos Dennis.
2. Vem kommer fram och tackar Dennis?
Marias bror kommer fram och tackar Dennis.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför syns det bromsspår på gatan, tror du?
Eget svar, men det kan vara något likande följande: Det syns bromsspår för att en bil körde på en
pojke. Personen som körde bilen bromsade nog, när pojken kom ut på gatan.
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 Dennis känner nu?
Eget svar
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