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Jagad av polisen
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Jack och hans kompis Kevin har stulit en moped. Nu jagas de av polisen, som kommer ifatt dem. Jack
slipper få en prick i brottsregistret den här gången, men nästa gång kommer polisen inte att vara lika snäll.
Jack vill inte få en prick i brottsregistret, men när Kevin vill att de ska titta på street race, som är olagligt,
och Sophie säger att hon ska komma dit, kan Jack inte säga nej. Sophie och Jack blir jagade av polisen. Hur
slutar det?

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,
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DISKUTERA
Jack och Kevin är inte några brottslingar, men de gör sig skyldiga till mindre lagbrott. Varför gör de det?
Är det spännande?
Polisen gav Jack en chans till. Han slapp en prick i brottsregistret. Vad innebär det att få en prick i
brottsregistret? Här finns en länk till en sida som förklarar vad det betyder: https://lexiqon.se/hurlange-sitter-en-prick-kvar-i-brottsregistret/
Jack tänker att han ska träna på gymmet så att han kan ta 70 kg i bänkpress. Han vill imponera på
Sophie, som han är kär i. Tänker han rätt? Är det ett bra sätt att imponera på en tjej?
I slutet av boken jagas Jack och Sophie av polisen och de lyckas komma undan. Slutar boken lyckligt?
Vad händer sedan?

SAMMANFATTNING
Gör en sammanfattning av boken gemensamt i klassen. Boken har 18 kapitel. Beroende på klassens
storlek kan varje elev eller varje par få ett kapitel att sammanfatta muntligt. Här är kapitelrubrikerna:
Blåljus, Fast!, Ilska, Sophie, Gymmet, Illa ute, Fest, Dags för start, Racet, Polisen, Hjälp mig, Leo, Ska vi?,
Bort, Polislyktor, Biljakt, Fortkörning, Hand i hand
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FACIT
Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur börjar boken? Vad gör Jack och Kevin?

2.

Var har de fått moppen ifrån? Hur gick det till?

3.

Vad händer?

4.

Vem är Luke? Varför känner han igen Jack?

5.

Hur reagerar Jacks föräldrar?

6.

Vem är Sophie?

7.

Varför bestämmer Jack sig för att träna?

8.

Vad tycker Kevin att han och Jack ska göra?

9.

Varför tvekar Jack?

Jack och Kevin sitter på en moppe. Kevin kör fort.
De har snott moppen. Den stod vid Ica och Kevin klippte upp låset med en bultsax.
Polisen är efter dem.
Luke är polis. Han tog Jack för fortkörning i förra veckan.
Hans pappa blir jättearg och skriker. Hans mamma är tyst.
Sophie är en tjej som Jack är kär i.
Han vill bli stark och stöta på Sophie.
Kevin tycker att de ska gå och titta på street race på kvällen.
Street race är olagligt och Jack är rädd för att polisen ska komma. Han kan åka fast igen.

10. Vad är det som gör att Jack bestämmer sig för att gå på street race?

Sophie ska gå dit.

11. När Jack tränar känner han sig orolig. Varför?

Han tänker på kvällens street race och att polisen kan ta honom.

12. Var någonstans är det street race?

I hamnen.

13. Varför tycker Jack att Leo är cool?

Leo kan göra allt med en motor. Jack vill också kunna allt om motorer.

14. Kevin säger att han och Jack en dag ska köra ett race. Vad tänker Jack om det?

Han vill inte köra något race, han vill bara köra en vanlig bil med Sophie.

15. Leos bil vinner. Nu ska alla fira. Hur tänker Jack fira?

Han ska stöta på Sophie.

16. Vad händer plötsligt?

Polisen kommer.

17. Vad gör Jack?

Han tar Sophies hand och springer därifrån.
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18. Jack och Sophie gömmer sig bakom lite bråte. Vad händer då?

Leo kommer dit och säger att de måste hjälpa honom. Han ger dem sina bilnycklar.

19. Vad vill Leo att de ska göra?

Leo vill att de ska köra bort hans bil så att polisen inte upptäcker den.

20. När Sophie frågar om de verkligen ska köra bort Leos bil, säger Jack ja. Varför gör han det?

Han vill inte att Sophie ska tro att han är rädd. Han vill att hon ska tycka att han är cool.

21. Vad händer när Jack och Sophie kör in mot stan?

En polisbil står vid sidan och väntar. Polisbilen börjar köra efter dem.

22. Först gasar inte Jack och kör fort. Varför?

Han vill inte att polisen ska misstänka något.

23. Varför trampar Jack sedan gasen i botten och kör jättefort?

Han märker att polisen följer efter dem.

24. Hur kommer de undan polisen?

Jack bromsar hårt och svänger hastigt in på en liten väg. Polisen kör förbi.

25. Vad gör Jack och Sophie sedan?

De ställer bilen och går därifrån. De gömmer sig bakom en buske.

26. Hur slutar boken?

Jack och Sophie kysser varandra. Jack lovar sig själv att han ska bort från all skit han har gjort.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
27. Redan i första kapitlet får vi veta något om Kevin och Jack. Vad får vi veta?

Kevin och Jack gör olagliga saker (stjäl en moped).

28. Vad betyder det att Jacks moped var trimmad?

En trimmad moped kan gå fortare än den tillåtna hastigheten.

29. Vad menar Jack när han tänker ”det här är inte jag”?

Han är egentligen inte en sådan som gör olagliga saker.

30. Hur gör Leo för att få Jack att hjälpa honom?

Han frågar om Jack inte vågar och flinar mot Sophie. Leo förstår att Jack inte vill visa sig feg inför Sophie.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
31. Jack tänker att han ska ta 70 kg i bänkpress. Han ska bli stark och stöta på Sophie. Tror du att
sådant imponerar på tjejer? Varför? Varför inte?

Eget svar.
32. Vad innebär street race?

Eget svar. (Förslag: Två bilar kör en kortare sträcka på en vanlig väg och tävlar mot varandra.)

33. Tycker du att Jack och Sophie gör rätt när de hjälper Leo genom att köra bort hans bil? Varför?
Varför inte?

Eget svar.
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PARA IHOP
Para ihop orden med ordförklaringarna. Skriv rätt bokstav i rutorna.

j

1. bultsax

a)

få moppen att köra fortare än tillåtet

e

2. dåna

b)

fönstret framtill på en bil

l

3. street race

c)

ger extra snabb bil

f

4. bänkpress

d)

ljudsignal

g

5. reps

e)

mullra, dundra

k

6. böter

f)

när man ligger ner och lyfter en skivstång

c

7. dubbelturbo

med vikter

h

g)

repetitioner, antal gånger

h)

skräp

i)

spegel inuti bilen, där föraren kan se bakåt

j)

stor tång som används för att klippa av

8. bråte

b

9. vindruta

i

10. backspegel

d

11. siren

a

12. trimma (en moppe)

metallföremål
k)

straff där man får betala pengar

l)

två bilar tävlar mot varandra på en kort
sträcka

