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• Svar på elevuppgifter
• Förslag på diskussionsfrågor och extrauppgifter

Textförståelse

Kapitel 2. Slynglarna spelar mrs Minto ett spratt. Vilket?
De ylar som spöken in i hennes brevinkast.

Kapitel 3. Varför bestämmer sig Joe för att de ska bränna ner mr Vernons häck?
För att den är ful och risig, och för att han förtjänar det. Alt: För att han är en vapenvägrare.

Kapitel 4. Vem av pojkarna kallar sig Gerd Müller när de spelar fotboll?
Klaus Vogel.

Kapitel 5. Vad gör Joe efter att Klaus Vogel har sjungit opera för pojkarna?
Han börjar skratta och härma honom på ett hånfullt sätt.

Kapitel 6. Varför är Klaus så munter när berättarjaget stöter ihop med honom på gatan?
Han är glad för att han är fri.

Kapitel 7. Varför tänker berättarjaget att Klaus Vogel är fri, trots att Joe trakasserar honom?
Han vägrar och säger nej när Joe vill att han ska kasta ägg på mr Vernons hus.

Kapitel 8. Varför tycker mr Vernon att Klaus Vogel är en civiliserad person?
Han är författare, fotbollsspelare och sångare.

Kapitel 1. Vem är Teresa Doyles pojkvän?
Joe.

Egna noteringar
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Textförståelse, nivå 2

Läs kapitel 3, sida 33-34 igen. Varför tror du att bokens berättarjag vill skrika till mr Vernon att han är 
värdelös och fick skylla sig själv som fick sin häck nedbränd? 

Ett svar skulle kunna se ut så här: Han har dåligt samvete för det gänget gjorde och försvarar sig ge-
nom att bli arg och lägga skulden på mr Vernon.

Förslag på diskussionsfrågor
1. Diskutera mobbmentalitet. Vad får människor att sluta sig samman och attackera, trakassera eller 
frysa ut någon? Joe och hans gäng bränner ner mr Vernons häck eftersom de bestämmer sig för att 
häcken är ful och mr Vernon är en dålig människa. De rättfärdigar förstörelsen med att han förtjänar 
det. Ett drev eller en mobb drivs ofta av en moralisk känsla av att de har rätt, och att offret är värdelöst 
eller förtjänar straff. Hur är det med mobbare? Vad drivs de av? Varför är det så vanligt att man pekar 
ut vissa människor till syndabockar?

2. Diskutera civilkurage. Mr Vernon gick emot strömmen och blev vapenvägrare för att hans samvete 
drev honom till det. Klaus Vogel vågade stå emot gängets starka ledare och säga nej, trots att han riske-
rade att råka illa ut själv. I mobbningssituationer är grupptrycket ofta väldigt starkt. Diskutera varför det 
är så svårt att stå emot grupptryck. Hur får man modet att stå emot en mobbare eller en översittare? 
Vad händer om fler än en vågar stå emot?

Forska
Låt eleverna välja ut en känd person som visat stort civilkurage och forska om honom eller henne. Per-
sonerna på nästa sida är förslag, lägg gärna till fler. Sidan kan skrivas ut som extrauppgift till eleverna.

Läs kapitel 3, sida 43-48 igen. Hur känner pojkarna i gänget när Joe hånfullt härmar Klaus operasång? 
Varför skrattar de?

Ett svar skulle kunna se ut så här: De känner sig illa till mods eftersom Klaus sjöng så vackert. De skrat-
tar ändå för att inte gå emot Joe.
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Forska om en person
Genom historien finns det personer som har visat ovanligt stort civilkurage. Välj ut en av personerna 
nedan (eller någon som du kommer överens om med din lärare) och forska lite mer om honom eller 
henne.

Rosa Parks
Raoul Wallenberg
Malala Yousafzai
”Den okända rebellen” (Himmelska fridens torg 1989)
Harald Edelstam

Jag har valt:

Hen är känd för:
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