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SIDAN 1

Blodigt allvar
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Tobias är kär. Han är ihop med Leila. När de träffas är det precis som att vara i en romantisk film. Ibland
klantar Tobias sig och då är det inte så romantiskt. Han råkar ut för två olyckor på samma dag. På
vårdcentralen träffar han Kevin, kompisen som retar honom för att han är kär i Leila. Vad gör Kevin på
vårdcentralen?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL 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)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala
verktyg. (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 SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
(SV åk 7–9)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare,

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

KERSTIN L HAHN

SIDAN 2

Blodigt allvar

INNAN NI LÄSER
Omslag och baksidestext
Titta gemensamt på omslaget och läs baksidestexten. Varför är Kevin generad? Vad tror eleverna?

NÄR NI HAR LÄST BOKEN
Kevin
Kevin är generad för att han har springmask och det kliar i rumpan. Vad är springmask? Hur får man
den? Vad gör man åt den? Läs på 1177 Vårdguiden: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/
Sjukdomar/Springmask/

Sammanfatta
Dela in eleverna i grupper. De ska sammanfatta varje kapitel. Det finns nio kapitel. Låt varje grupp
sammanfatta tre kapitel.

Blodigt allvar
Man kan tolka titeln på två sätt. Vilka? (Det är allvar mellan Leila och Tobias och Tobias skadade sig och
blödde.)

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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FACIT
Läsförståelse
Ihop
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur vet vi att Tobias och Leila har känt varandra länge?
De går i samma klass.

2.

När Tobias ser Leila vill han bara rusa fram till henne och krama och kyssa henne. Varför gör han
inte det?

Han vill inte göra det när alla ser på.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3.

Vad menar Tobias när han säger att Leila och han är mer än bara vänner?
Tobias menar att han och Leila är ihop. De är kära i varandra.

4.

”Men det är inte bara lätt.” Vad menar Tobias med det?

Tobias tycker att det är jobbigt att Leila mest hänger med sina tjejkompisar i skolan. Han vill vara med
henne hela tiden.

Vid rondellen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5.

Vad får vi veta om Leila?
Hon har långt brunt hår och torra, varma läppar. Allt är mjukt hos henne.

6.

Vad hände vid parkeringen?

Tobias snubblade och föll. Han slog i knäet och det gick hål på jeansen.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
7.

Två gånger sa Tobias att det var som i en film. Vad syftade han på?
1. Leila som sprang med håret som vajade i vinden. 2. Leila och han som sprang hand i hand.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
8.

Tobias försökte att inte halta. Han ville inte visa att det gjorde ont. Tycker du att det är viktigt att
inte visa att det gör ont? Varför?

Eget svar.
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För sent
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
9.

Hur vet vi att Tobias och Leila kom för sent?

Det var tomt i skolan.

10. Varför var Tobias glad att Leila inte sa till fröken att de var sena för att han ramlade?

Han ville inte att alla skulle veta att han ramlade. Snubbla är något som småbarn gör.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
11. Vad menade Leila när hon sa att Tobias inte behövde spela tuff?

Hon menade att han inte behövde låtsas att han inte brydde sig om såret på knäet.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
12. Varför tror du att Kevin retades och sa dumma saker högt i klassrummet?

Eget svar.

Kallt
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
13. Varför blev Tobias arg på Kevin?

Kevin retades med honom och frågade om han behövde fler kondomer.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. ”Är han alltid sådär romantisk?” sa Kevin ironiskt till Leila. På vilket sätt var Kevin ironisk?

Tobias kom inte på något annat att säga än ”Vill du ha en godis?” Det är inte särskilt romantiskt.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Vad tror du kommer att hända på hemkunskapen?

Eget svar.
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Lök och blod
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Varför kunde Tobias inte koncentrera sig på hemkunskapen?

Leila och han var i samma grupp och skulle laga mat tillsammans.

17. Vad skulle Tobias göra?

Han skulle hacka lök.

18. Vad hände?

Tobias skar sig i fingret. Blodet sprutade och Tobias svimmade.

19. Kevin retades som vanligt. Vad sa han?

Kevin sa att tomatsåsen såg ut som blod.

Alvedon
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Varför ville Tobias inte vara med Kevin?

Tobias var fortfarande arg på Kevin.

21. Vad funderade Tobias på att göra?

Han funderade på att gå till vårdcentralen.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
22. Vad var det som gjorde att Tobias ville gråta, tror du?

Förslag: Tobias mamma tyckte synd om honom och talade med sin mjukaste röst. Då kände Tobias att han
inte behövde spela tuff.

23. Vad kan hända om man inte tvättar ett sår ordentligt?

Det kan komma bakterier i såret och det är farligt. Man kan få infektioner och blodförgiftning.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
24. Vet du vad Alvedon är?

Eget svar. Förslag: Alvedon är en värktablett, som man tar när man har ont. Det finns olika märken och
Alvedon är ett märke.
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Vårdcentralen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Det fanns inga tider på vårdcentralen. Vad var det som gjorde att tjejen i kassan hämtade en
sjuksköterska?

Hon tyckte att Tobias såg blek ut.
26. Vad gjorde sjuksköterskan Emil?

Han tvättade såret och satte på ett specialplåster och ett förband.

27. Hur slutade kapitlet?

Kevin kom ut från en dörr på vårdcentralen.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
28. Emil skrattade och sa att nu kunde Tobias ge någon fingret. Vad menas med det?

När man ger någon fingret låter man långfingret stå rakt upp. Det är en ful gest.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
29. Vad menas med drop-in-tider?

Eget svar. Förslag: Man behöver inte boka tid, utan kan komma till vårdcentralen och sätta sig i
väntrummet.

Kliar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
30. Kevin tyckte att det var pinsamt att träffa Tobias på vårdcentralen. Hur förstår man det?

Han tittade bort och blev röd om kinderna.

31. Hur fungerar det med Kevins recept?

Kevin kan hämta sitt recept på vilket apotek som helst. Receptet ligger i datasystemet.

32. Vad har Kevin drabbats av som han tycker är så pinsamt?

Kevin har fått springmask i rumpan.

33. Vad berättade Tobias om springmask?

Tobias berättade att han också hade haft springmask en gång när han gick på dagis.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
34. Tobias tyckte att det var lite rätt åt Kevin att han hade fått springmask. Varför tyckte han det?

Kevin hade retat Tobias ganska mycket.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

KERSTIN L HAHN

Blodigt allvar

SIDAN 7

Aldrig mer
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
35. Vad såg Vera när hon stod vid busshållplatsen?

Vera såg Kevin och Tobias komma ut från vårdcentralen.

36. Vad hände när Vera frågade Kevin vad han hade gjort på vårdcentralen?

Tobias ljög och sa att Kevin hade följt med honom till vårdcentralen. Han sa att han svimmar när han ser
blod.

37. Varför tackade Kevin Tobias?

Kevin tackade Tobias för att han ljög och inte berättade sanningen om varför Kevin var på vårdcentralen.

38. Vad lovade Kevin?

Kevin lovade att inte larva sig och komma med dumma skämt om Tobias och Laila.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
39. Tobias är schyst mot Kevin, som har varit ganska dum mot honom. Skulle du ha gjort likadant om
du hade varit Tobias? Berätta.

Eget svar.

LUCKTEXT
1.
Hon drog med mig till expeditionen. Marek som jobbar där gav mig ett plåster.
Sedan gick jag in på toa och torkade bort blodet. Det sved, men det var bara ett skrubbsår. Jag satte på
plåstret och sedan haltade jag med Leila genom korridoren till klassrummet.
Vi knackade på och gick in.

2.
drag – drog – dragit
ge – gav – gett
gå – gick – gått
torka – torkade – torkat
svida – sved – svidit
vara – var – varit
sätta –satte – satt
halta – haltade – haltat
knacka – knackade – knackat
gå – gick – gått
– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

