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Kapitel 1 - I sista sekunden
Läxfrågor:
1. Vem är Birger?
2. Varför drar Emelie en suck av lättnad?
3. Vilken årstid är det? Vad i boken är det som berättar detta för dig? På vilka sidor står det?
Extra:
a. Birger berättar att han var ersättare (stand-in) för skådespelaren Tony Curtis. Han förklarar att
Tony Curtis var stilig, kvinnornas favorit. Birger säger att det var därför de som gjorde filmen ville han
honom som Tony Curtis ersättare. Vad menade Birger när han sa så?
b. Det står att Birger drar sin hand genom sitt gråa hårsvall. Vad får vi veta om Birger, om vi läser mellan
raderna här?
c. Varför siktar Birger på barnvagnen när han cyklar för att rädda barnvagnen undan spårvagnen?
d. Spådamen Sibylla:
Snart åker ambulansen iväg, den kör väldigt fort och med tjutande sirener. Betyder det att Birger
fortfarande lever? tänker Mimmi.”
Vad tror du? Ställ en hypotes (använd det du redan vet); Tror du att Birger fortfarande lever? Berätta
varför du tror som du gör.
Diskussionsfrågor:
På sid. 6 står ordet han med en speciellt stil (kursiverad stil). Vad innebär det?
I vilken svensk stad utspelar sig boken? Vilka ledtrådar är det som får dig att förstå detta?
Mimmi säger att hon och Alva skall till Liseberg på söndag, de åker spårvagn.
Hon säger det mest för sig själv, för att påminna sig om att hon och Alva hör ihop”. Vad menas med
detta? (S. 6)
Mimmi tycker att Alva blir så konstig när hon är med Emelie (när Emelie gör sig till med Alva, s. 6). Har du
någonsin varit med om att någon kompis blir ´konstig´när de är med någon annan? Varför blir det så tror
du? Berätta om när du varit med om detta. Berätta om dina tankar om detta.
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Fredde gillar Birger. ”Birger ser en rakt i ögonen som om han verkligen vill veta vad man tänker på”. Vad
menas med det? Tycker du om när man ser dig rakt i ögonen? Hur gör du för att visa att du lyssnar på
någon och är intresserad av de säger? Tycker du att vuxna är bra på att lyssna på dig? Vilka vuxna
tycker du om? Varför tycker du om dem?
Något stort och otäckt växer i magen på Mimmi.” (S. 11) Vad menas med detta? När brukar det kännas
så? Berätta om någon gång du känt så.
På en bänk bredvid gångstigen sitter mamman med barnvagnen och håller händerna framför munnen ...)
(S. 11) Varför håller mamman händerna framför munnen tror du? Brukar du göra det? När gör du det i
sådana fall? Berätta vad du brukar göra när du är förskräckt och/eller chockad?

Kerstin Lundberg Hahn´s Svart bälte
klass 3A och 3D

Läsförstålseprojekt
Edboskolan, Ht 2012

Kapitel 2 - Otrevlig helg
Läxfrågor
1. Vad heter Mimmis pappa?
2. Varför är Fredde med Mimmis pappa?
3. ”Det är som om något har krupit in och lagt sig mellan dem, något som aldrig funnit där förut”, så
beskriver författaren hur det känns mellan Mimmi och Alva nu. Vad tror du att författaren menar med
det? Hur tror du att det känns mellan Alva och Mimmi nu?
Extra
a. Hur är Freddes relation/kontakt till sin pappa, tror du? Varför tror du det?
b. Varför var Mimmis ögon kolsvarta och varför fräste hon till Fredde?
c. Tror du att Fredde är kär i Mimmi? Varför tror du så?
d. Tror du att Mimmi är kär i Fredde? Varför tror du så?
e. Mimmis ögon är kolsvarta, vad menas med det? När är de det? Varför? Vad känner man då?
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Kapitel 3 - Krossad
Läxfrågor
1. Vad har hänt med Zackis mamma?
2. Vem är muskelmannen?
3. Zacki slutade gå till fotbollen, varför gjorde han det? Varför tror du att han inte kan tillåta sig själv att
skratta längre?
Extra
a. ”Det är precis det där, Nikos. Precis det där som inte är okej.” Så säger Kasper till Nikos på sidan 22,
när de bråkar på parkeringsplatsen. Vad är det Kasper menar att Nikos gör som är fel? Varför tror du att
det är fel?
b. Kasper säger att Judo inte bara är en sport, utan ett sätt att tänka också. Man kan också lägga till att
det handlar om ett sätt att vara på. Man skall veta hur man beter sig och hur man inte får bete sig. Hur
tror du att man måste tänka och vara för att få vara med i judoklubben?
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Ordförståelse
basgången från stereon
judo
talang
orange bälte
nickar nöjt, hur ser det ut?
inom räckhåll
Fredde känner i kroppen hur han skall göra, vad
menas med det?
Vet när det sitter - vad menas med det?
Det går ett yes genom musklerna, genom hela
rörelsen, vad menas med det?
s. 19
ut från porten
Han kastar en blick
strunt i
anledning
småspringande
sneda (framtand)
sluter upp
sneddar
grästäckt sluttning
trottoaren
smidig
locka
avskyr
s. 20
gymnastikhallar / gympahallar
svett
plastgolv
kung på planen
styrkepass
tillåta
rycker på axlarna
gympalärare
sticka ut (och springa, homonym)
utomlands
s. 21
juni
Ungern
Diskussionsfrågor

Läsförstålseprojekt
Edboskolan, Ht 2012
Europa
övertalas
smågnabbas
judoklubb
hyreshusen
bortanför
industrilokaler
fackbutiker
sneddar
parkeringsplatsen
byggvaruhandeln
tvärstannar
högljutt
ene
judokläder
Toyota
tränare
ett huvud längre
säckiga träningsbyxor
T-shirt
tight
biffiga armmuskler
Muskelmannen
gestikulerar
rasande
hård röst
rör inte en min
hejdar slaget i luften
baklykta
Öppnar munnen
s. 23
åtalad
misshandel
missbrukat
kunskaper
meddelat
behandlar
motståndare
respekt
här inte hemma i ... - vad menas med det?
Så enkelt är det - vad menas med det?
sneglar
busshållplatsen
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”Fredde spanar en stund mot Zackis lägenhet, men han ser inte Zackis mörka ansikte bakom någon av
fönsterrutorna.”
Om du läser mellan raderna här, vad får du då veta om Zacki?
Var ligger Umeå?
Var ligger Göteborg?
Zacki blev Freddes första riktiga kompis. Vad är skillnaden mellan en kompis och en riktig kompis? Har du
någon riktig kompis? Berätta.
Var ligger Budapest?
Zacki springer tills han får blodsmak i munnen. Hur springer man då? Hur smakar blod? Vad menas?
”Judo är inte bara en sport, det är ett sätt att tänka också.”, säger Kasper. Vad menas med det tror
du?

