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Introduktion
Då denna roman är en återberättad version av Jonas 
Jonassons roman Mördar-Anders och hans vänner (och 
en och annan ovän) kan det vara bra att inleda roman-
arbetet med att visa originalromanen. Man kan kort 
berätta vad som skiljer romanen och den återberättade 
versionen åt. Exempelvis kan man lyfta skillnaderna 
kopplat till språk, innehåll, längd, miljö- och personbe-
skrivningar. 

1. Textfrågor
Till bokens första fem kapitel är det framtaget 
textfrågor.

Kapitel Mördaren
1. Var låg hotellet Sjöutsikten?
2. Varför hette hotellet Sjöutsikten?
3. Vem är Per Persson?
4. Varför kallas Anders Johansson för Mördar-Anders?
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Mördar-Anders har suttit i fängelse i nästan hela 
sitt vuxna liv. Tre människor har han mördat  
men nu är det slut med sånt.  
Mördar-Anders har bestämt sig för att aldrig  
mer ta ett liv. Men att misshandla folk kan han 
tänka sig, åtminstone om han får bra betalt.

Med hjälp av sina vänner receptionisten Per 
och prästen Johanna tjänar Mördar-Anders 

mer pengar än någonsin. Han bryter benen på 
folk som inte kan betala sina skulder. Men när 
 Mördar-Anders finner Jesus kan han inte längre 
slåss. Han vill vända andra kinden till. 

Per och Johanna blir rasande, nu får de inga mer 
pengar.  Men kanske kan man tjäna ännu mer 
på att hylla Gud? 

JONAS JONASSON
MÖRDAR-ANDERS OCH HANS VÄNNER

 Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.  
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad. 
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se



Kapitel Prästen på parkbänken
1. Vad gör prästen för Per?
2. Varför blev Johanna Kjellander präst?
3. Nu är Johanna hemlös. Vad beror det på?

Kapitel Greve i skinnjacka
1. Vad gör Greven på hotellet?
2. Vad ska Per och Johanna göra åt Mördar-Anders?
3. Varför hade Mördar-Anders bara fått 5000 kronor i kuvertet?

Kapitel Benknäckaren
1. Vad arbetar Greven och Grevinnan med?
2. Johanna presenterar ett förslag för Per, vilket är det?

Kapitel Sveriges farligaste man
1. Tidningen Expressen kommer för att intervjua Mördar-Anders. Vad berättar Mördar-An-
ders för tidningens reporter?
2. Vad hatar Mördar-Anders?
3. Vilka typer av människor är det Mördar-Anders hatar?

2. Diskussionsuppgift – Meningen med livet
Denna diskussionsuppgift är uppbyggd i tre steg. Först funderar var och en, därefter sitter 
man i smågrupper för att i tredje steget lyfta frågan i helklass.

Att fundera på egen hand
Vad är meningen med livet? Är det att tro på en gud, ha ett bra jobb, en god inkomst, att ha 
en familj eller att överleva? Hur tänker du? Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? 

Att diskutera i grupp
Vad är meningen med livet? Vad har du och dina klasskompisar tagit upp när ni funderat var 
och en? Tar nu upp samma saker eller har ni helt olika åsikter om vad som är meningen med 
livet? Kan ni enas om något som ni alla tycker är viktigt?

Att lyfta i helklass
Vad är meningen med livet? Varje grupp redovisar vad som diskuterats. 



3. Läslogg - skrivuppgift
Denna uppgift är en skrivuppgift och består av fem olika loggar. Bra kan vara att inför ar-
betet presentera hur man vill att eleverna ska skriva. Ska de skriva på dator eller för hand? 
Skriver de på dator behöver instruktioner ges om teckenstorlek och typsnitt men också när 
texten ska delas med läraren.  Som lärare behöver man också avgöra vilka sidor som ska 
ingå till de olika loggarna. Nedan finns ett förslag. 

Läslogg 1: Inför läsningen
Din uppgift blir att skriftligt besvara följande frågor:
1. Vilka förväntningar har du på denna bok?
2. Har du hört något om den tidigare? Vad i så fall?
3. Vad får du för information om boken genom att läsa titel och se på romanens fram- och 
baksida? Vad tror du att den ska handla om?

Läslogg 2: Om romanens inledning (till och med sidan 28)
Din uppgift blir att skriftligt besvara frågorna nedan:
1. Hur inleds romanen?
2. Vilka är huvudpersonerna? Vad får du reda på om dem?
3. Var och när utspelar sig romanen? Motivera ditt svar med exempel från romanen.

Läslogg 3: Om karaktärerna (till och med sidan 69)
Din uppgift blir att skriftligt besvara frågorna nedan:
1. Sammanfatta handlingen i max 10 meningar.
2. Vad har hänt med karaktärerna i boken? Har de förändrats eller utvecklats på något sätt? 
Förklara och ge exempel från romanen.
3. Sympatiserat du med någon av karaktärerna? Vem i så fall? 
4. Tycker du att karaktärerna är realistiska? Kan de finnas i vårt omgivande samhälle idag?

Läslogg 4: Konflikter, tema och budskap (till och med sidan 104)
Din uppgift blir att skriftligt besvara frågorna nedan:
1. Vilka är romanens konflikter? Ibland talar man om inre/interna och yttre/externa konflik-
ter. Inre konflikter är de som finns i människan medan yttre är de som finns runt omkring 
människan. Ett exempel på en inre konflikt skulle kunna vara en person som tvivlar på sin 
tro. Ett exempel på extern konflikt skulle kunna vara konflikten mellan två gäng som hela 
tiden leder till nya slagsmål och sammandrabbningar.
2. Vilket är bokens tema, alltså bärande idé? Exempel på tema är olycklig kärlek, krig, barn-
dom. Motivera ditt svar genom att ge exempel från romanen.

Läslogg 5: Omdöme (till och med sistasidan)
Din uppgift blir att skriftligt besvara frågorna nedan:
1. Stämde bokens innehåll överens med dina förväntningar?
2. Tycker du att bokens titel passar med handlingen? Motivera ditt svar.
3. Vad tänker du om slutet på romanen?
4. Har romanen något budskap? Vilket skulle det vara? Motivera genom att ge exempel från 
texten.
5. Skulle du rekommendera boken åt någon annan? Varför, varför inte?
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