
Arbetsuppgifter

1. Beskriv de olika personligheterna:
 Martin
 Sebastian
 Rikard
 Harry

För att göra en så heltäckande personbeskrivning som möjligt räcker det inte att 
enbart skriva ner det man ser med blotta ögat. En person har yttre och inre
egenskaper. Din uppgift här är att försöka göra dig en inre bild av de yttre och
inre egenskaperna som berättelserna beskriver. Du kan också lägga till egna
egenskaper som du tror hör ihop med varje enskild individ.

Förslag på yttre egenskaper: kroppsbyggnad, ögonfärg, hår , mun, näsa, klädstil, 
familj, bostad mm.

Förslag på inre egenskaper: modig, hemlighetsfull , tuff, rädd, arg, avundsjuk, 
osäker, ansvarsfull, humoristisk, klok m.m.

Hur kan uppgiften genomföras?
• Diskutera i mindre grupper – redovisa för varandra
•  Var och en skriver ner personbeskrivningen och sedan redovisar för de   
 andra i gruppen.

Extra uppgift:
•  Låt eleverna beskriva sig själva med yttre och inre egenskaper
•  Om stämningen är god i gruppen kan man låta eleverna göra person-
 beskrivningar på varandra.

2. Diskutera vad förutfattad mening betyder
•  Kan du hitta några förutfattade meningar i berättelsen?
•  Har du själv haft eller har förutfattade meningar?
•  Vilka konsekvenser kan en förutfattad mening få?

3. Vad kan hända om man inte vågar säga nej?
•  Vem i boken har svårt att säga nej?
•  Vilka konsekvenser får detta?
•  Har du själv svårt att säga nej?



4. Vad betyder det att ha dåligt samvete?
• Vem i boken får dåligt samvete?
•  Ge några exempel ur boken när dåligt samvete beskrivs.
•  Är det bra att få dåligt samvete?
• Har du haft dåligt samvete någon gång? Berätta något exempel.

5. Vilka personer i boken visar rädsla?
• Beskriv Martins, Sebastians och Rikards olika sätt att visa rädsla.
• På vilket vis försöker Sebastian dölja sin rädsla?
• När blir du rädd? Kan du berätta om någon sådan händelse?

6. Berätta om några tillfällen då Sebastian inte är schysst som kamrat.
•  Hur skulle Sebastian agerat för att vara mer just mot Rikard?

7. Vad är viktigt att tänka på om man har en kamrat som råkat ut
 för en svår olycka tror du?

8. Varför tyckte Martin att Leo var en bra kamrat?

9. Beskriv vänskapen mellan Harry och Morris.

10. Vilka konsekvenser kan det bli om man ljuger för polisen?
•  Varför ville inte Rikard ljuga för polisen?
•  Vad är vita lögner?
•  Kan vita lögner vara befogade?

11. Vilka negativa och positiva konsekvenser blir det för Martin,
 Sebastian och Rikard efter denna händelse?

12. Varför tror du att Rikard, efter en tid, söker upp Martin?

13. Varför söker inte Sebastian upp Martin?

14. På vilket sätt behöver Martin, Sebastian och Rikard hjälp när
 hela den här händelsen lagt sig?

15. Beskriv olika konsekvenser av Martins hjärnskada.


