Hämnden
- funderingsfrågor, diskussion och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 1-4

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.
- Vi får hoppas och tro på det bästa, sa läkaren
• Vad tror du att läkaren menar egentligen?
När du läser om vad Sara och Martin berättar om
Grönkvist på sidan 11-12.
• Finns det något som bevisar att det var Grönkvist
som var ute och körde?
• Finns det något som gör det sannolikt att det var
Grönkvist som var ute och körde.
Ines mamma blir väldigt engagerad i att sätta dit
Grönkvist.
• Varför blir hon det tror du?
Tänk på det du läst om Grönkvist fram till sidan 45.
• Vad verkar han vara för typ?
Hur tror du att Ines mamma känner sig när hon får reda på att ingen annan bil hade varit
med när Ines körde av vägen.
• Varför tror du att Ines mamma vill prata med Grönkvist

Lärarrummet för lättläst
lattlast.se/larare

Ines mamma berättar att hon försökte dränka Grönkvist.
• Tycker du att det var vettigt att hon gjorde det.
• Varför då?

Diskussion

Att människor gör hemska och felaktiga saker för att de lyssnat på skvaller och lögner är ett
sätt att berätta som är vanligt inom litteraturen.
Till exempel i Shakespeares Othello så luras Othello att tro att hans fru Desdemona varit
otrogen och då dödar Othello henne.
• kan ni komma på några andra böcker eller filmer där man använt en sådan berättar-metod.

Skrivövning
Boken avslutas med det här stycket
– Jag undrar väl om du kan förlåta mig?
Han tittade på mig men sa inget.
– Kan du det? frågade jag tyst.
Han nickade.
– Du är förlåten, sa han.
• Skriv en avslutning där Grönkvist inte förlåter Ines mamma.
– Kan du det? frågade jag tyst.
Sedan skriver du Grönkvist svar, det kan vara ett kort eller långt svar.
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Det kändes så skönt att höra det,
att jag nästan började gråta.

Ambulansen körde Ines till akutmottagningen.
Jag var hemma när telefonen ringde.
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– Du ska se att allt kommer att bli bra,
sa sjuksköterskan och log. Ines är en stark tjej,
hon kommer snart att bli frisk igen.

– Det var fruktansvärt, sa jag till sjuksköterskan
som bjudit mig på fika.

Hela natten satt jag hos Ines.
Jag var nästan sjuk av oro.
På eftermiddagen nästa dag
var jag tvungen att åka hem och duscha.
Och sedan försöka sova lite grann.

En sjuksköterska berättade
vad som hade hänt.
Genast ringde jag min väninna Siv.
Hon körde mig direkt till sjukhuset.

Någon som var i närheten hade upptäckt bilen
och ringt efter ambulans.
När ambulansen kom,
hade Ines först varit vaken,
sedan hade hon svimmat av.
Hon blödde från ett sår i pannan.

Sjuksköterskan var också snäll.
Hon bjöd på kaffe och frågade om Ines.
Jag berättade att Ines hade lånat min bil.
Hon hade just tagit körkort
och gillade att köra.
Hon hade råkat köra av vägen
och ut i en skogsdunge.
Bilen hade stött ihop med ett grovt träd.
Farten var inte så hög
men Ines hade slagit sig i huvudet vid krocken.
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Sedan tittade Sara allvarligt på Martin
och sedan på mig.

De pratade till Ines, berättade om saker
som Ines sagt och gjort.
Sedan lyssnade vi på musik som Ines gillade.
Vi hade det trevligt
och jag blev på bättre humör.

Det var under besökstiden
på den tredje dagen.
Två av Ines bästa vänner,
Martin och Sara,
kom till henne på besök.
Vi drack kaffe från en termos
och åt kanelbullar.

Ryktet
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– Vad pratar du om? sa jag.

Jag kände att jag blev het i ansiktet
och torr i halsen.

– Ines olycka.
Det kan vara någon annans fel.

– Nej, sa jag.

– Du har inte hört?

Sara suckade och såg på mig
med ledsna ögon.

– Vad menar du? frågade jag.

– Karin, det är en sak
jag måste berätta för dig, sa Sara lågt.
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