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Kickboxaren

- funderingsfrågor och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivuppgift
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Titta på bokens framsida, vad får ni för tankar när ni ser
omslaget? Läs baksidestexten och prata om vad ni tror
att boken kommer att handla om.
Läs första kapitlet högt. Låt eleverna prata 2 och 2 om
det de har hört.
Vad får man reda på om Eremias?
Vad tror ni kommer att hända nu?

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.
Nästa slag träffade huvudet (sidorna 5-8)
• Vad vet du om Eremias?
• Känner du någon som har blivit av med sin telefon på samma sätt?
Familjens man (sidorna 9-11)
• Hur stor är Eremias familj?
• Hur reagerar familjen?
Rädslan i ögonen (sidorna 13-17)
• Vilka är Mats och Lollo?
• Kan Eremias bli kompis med någon av dem, tror du?
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Killen med tatuerade knogar (sidorna 18-22)
• Vilka möter Eremias när han letar efter Robin?
Jag dödar dig! (sidorna 23-28)
• Varför är Robin så bra på att slåss, tror du?
• Håller du med om att Robin inte kunde besegra Eremias?
Smärtan var kolsvart (sidorna 29-31)
• Vad tycker du att Eremias ska göra nu?
Det enda problemet (sidorna 32-35)
• Varför vill Eremias inte gå till polisen?
Jävla förrädare (sidorna 36-43)
• Varför vill Mats inte ha med Eremias till träningen?
• Varför är Robin på Eremias skola, tror du?
Du ser rätt jävligt ut (sidorna 44-46)
• Vad vill tjejen?
För alla som vågar (sidorna 47-49)
• Har Eremias ändrat sig? Vill han inte slå ihjäl Robin längre?
Varje slag en lärdom (sidorna 50-53)
• Vad tycker Eremias om träningen?
• Har du tränat så hårt någon gång?
Pengar – ett jävla strypgrepp (sidorna 54-57)
• Hur är det att alltid ha för lite pengar, tror du?
• Vad skulle du ha svårt att klara dig utan?
Världen studsade till (sidorna 58-65)
• Vad behöver Eremias träna på?
En smutsig neonskylt (sidorna 66-68)
• Är Eremias bra på att förhandla? Vad är det han gör som är bra?
Vad hade gjort honom bättre?
Den är sliten, men fungerar (sidorna 69-71)
• Hur många gånger måste Eremias jobba innan han har 1500 kronor,
om han får 175 kronor varje gång?
Vilken skitmobil! (sidorna 74-78)
• Hur vet Robin att Eremias har en ny telefon?
Blodiga knogar (sidorna 79-82)
• Varför tycker Bombang synd om Robin, tror du?

Sanning eller lögn (sidorna 83-85)
• Hur kan Rickard veta att Robin har slagit Eremias igen?
Bara slå (sidorna 86-88)
• Varför är tränarna överens om att lära Eremias att slå, tror du?
Så här ser en lögnare ut (sidorna 89-90)
• Varför ljuger Eremias om den andra telefonen?
Jag är sjukt taggad (sidorna 91-93)
• Vad är det för klubb som Mats klubb ska möta?
Gubben från kampsportklubben (sidorna 94-96)
• Varför kan Eremias säga som det är till Rickard när han ljuger för mamma, tror du?
Svett och smärta (sidorna 97-104)
• Eremias har lärt sig mycket, men vad är fortfarande svårt?
Han vägrade att falla (sidorna 105-109)
• Varför blir alla arga på Mats?
Jag hälsar inte på idioter (sidorna 110-115)
• Varför är Mats så arg på Eremias, tror du?
Sedan hörde han slagen (sidorna 116-118)
• Varför försvarar sig inte Robin mot sin pappa?
Du behöver betala (sidorna 119-120)
• Hur ska Eremias få tag på mer pengar?
Han hade inget val (sidorna 121-124)
• Hur tänker Eremias få ihop pengarna?
Grabben säljer cigg (sidorna 125-127)
• Vad skulle de 25 paketen ha kostat i affären?
Är mästaren redo? (sidorna 131-134)
• Vad är det som känns bra med träningen?
De stulna cigaretterna (sidorna 135-136)
• Anar Bombang något om cigaretterna?
Ses hos polisen! (sidorna 137-141)
• Vad har Eremias förlorat?

Skrivövning
Är allt Robins fel?
Att Robin tar Eremias mobiltelefon startar en kedja av händelser.
Prata om vad som händer och om ni kan hitta tillfällen då det kunde ha gått annorlunda.
Kunde berättelsen ha fått en annan vändning?
Vad hade behövts för att den skulle det?
Det finns kanske flera möjligheter.
Låt eleverna prata kanske två och två om de möjligheter de ser.
Låt dem skriva ned sin version av berättelsen.
Det finns många som fortsätter att skriva på böcker, filmer och tv-serier som de tycker om så
kallad fanfiction, som publiceras på nätet.

