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Mördaren i parken

– funderingsfrågor, undertext och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gym
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Titta tillsammans på bokens framsida. Vad kan ni se
på framsidan? Vem är personen med de här skorna,
tror ni?
Vad kan ni om spännande berättelser? Vad är typiska
spänningsmiljöer? Tänk på spännande filmer som ni
har sett - hur gör man i en film för att det ska bli spännande? Vad är typiskt att människor gör i en skräckberättelse?
Läs igenom de fem novelltitlarna och låt var och en
skriva ned på ett papper lite kort vad ni tror att novellerna handlar om. Samla in förslagen och håll dem
hemliga tills ni har läst alla novellerna. Efteråt kan ni
se efter vem som gissat bäst.

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man
har förstått det man läst. För många frågor kan störa läsningen, en del frågor passar bra ensamma som en mer fördjupande uppgift. Använd dem efter eget huvud och lust. Uppgifterna
för novellerna är upplagda för att arbeta med texterna tillsammans i en grupp, men går att
använda individuellt också.
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Läs första 1,5 sidorna, till och med Man vet ju aldrig. tillsammans och prata om:
1. Var är personen? Vad får vi veta om miljön?
2. Vad får vi veta om personen?
3. Vad är det som händer?
Fundera sedan på vad ni tror kommer att hända och läs så resten av texten.
Undertextövning
Läs avsnittet på sidan 8 som börjar med Det började i slutet av sommaren och slutar med
Min pappa kan bli väldigt arg.
• Vad var det som hände i slutet av sommaren?
• Finns det flera möjligheter?

Inget ont kan hända här
Läs första sidan, sidan 19.
•
•
•
•

Beskriv miljön.
Vem är huvudperson?
Vad får ni veta om huvudpersonen?
Vad skulle kunna hända i den här novellen?

Ta en paus vid början av sidan 30 och fundera tillsammans. Vad tror ni händer nu?
När ni läst hela texten:
• Vad är det som händer på stranden egentligen?
• Varför klarar sig flickan men inte Robert, tror ni?

Döden på tallriken
Läs de två första sidorna tillsammans.
•
•
•
•

Var utspelar sig den här novellen?
Vem är huvudperson och vad får ni reda på om huvudpersonen?
Vad handlar det om?
Vad tror ni kommer att hända nu?

När ni har läst klart:
• Novellen avslutas med ett råd som Fredrik inte tog.
• Går det att ur den här berättelsen vaska fram ett råd eller en livsregel?

Huset i skogen
Läs det första stycket tillsammans.
• Vad får ni reda på?
• Vad kommer den här novellen att handla om, tror ni?
När ni kommit till sidan 54 stanna upp lite vid:
”Det hade ju varit mitt fel.
Jag hade varit barnvakt.
David hade varit mitt ansvar.”
• Vad är det som har hänt?
• Hur kan det hänga ihop med vad som händer nu?
När ni har läst klart: Kan man lämna sitt förflutna bakom sig?

Alla helgons dag
Läs första sidan fram till och med ”...han skulle tända ett ljus på tant Edits grav.”
•
•
•
•

Var utspelar sig den här novellen?
Vem handlar det om?
Vad är det som händer? och
Vad tror ni kommer att hända?

• Varför går Gabriel ut på kyrkogården mitt i natten?
• Han blir skrämd av olika saker, av vad?
Hur slutar den här novellen?

Skrivövning
Skriv en egen skräcknovell.
Låt novellen börja i lugn, lycka eller idyll och låt sedan något hända.
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