
Exempelsvar från 
läxförhöret

Del 2 av boken, 7kb VT19



Först en film om att utveckla resonemang

http://www.youtube.com/watch?v=KxbabP0EBGk


1. Varför tror du att Nina ber Marcus följa med som hennes 
dejt på Lenitas fest?

Lenita har bett henne ta med en dejt. 

Hon tycker om Marcus. De är vänner. Finns inte stöd i texten för att hon är kär i 
honom. 

Markus är äkta så hon känner sig trygg med honom och festen känns läskig att gå 
på. 

Trots. Hon vill visa Lenita, Catta och Sanna att hon gör som hon vill. De får inte tro 
att de kan bestämma vem hon ska gå med. 



Exempel fråga 1:

Jag tror att det dels är för att hon kanske tror själv att hon har lite känslor för honom men att det sen 
kanske ändras när hon träffar Jajje. Hon kanske inte riktigt visste hur det var att vara kär innan hon 
träffade Jajje. För i boken verkar det som att hon blir kär direkt när Jajje följer henne hem och då 
kanske hon känner att det liksom känns rätt.

Det skulle också kunna vara för att hon inte direkt litar helt på Lenita och de andra tjejerna, för hon 
känner inte heller någon annan på den festen förutom de tjejerna (och Markus såklart). Hon kanske inte 
vill vara själv med Lenita och de andra. Plus att det alltid är kul att vara med en extra vän, hon litar även 
på Markus och det kan vara skönt att i alla fall ha någon som man litar på helt där.

Den tredje tanken jag har är att hon tar med Markus för att nästan provocera Lenita. Hon vet att Markus 
och Lenita inte gillar varandra och hon vill visa för Lenita att hon kan ta egna beslut och inte bara låter 
Lenita bestämma allt åt henne. Det får man reda på när Nina och Lenita pratar.
"Markus i klassen." Hon blåste ut ett rökmoln. "Skojar du?"
"Varför skulle jag göra det?"
"Hittade du ingen annan?"
"Jag vill inte gå med någon annan."



2. På vilket sätt har bilden av Lenita förändrats i denna del av 
boken? 
Jajje beskriver hur Lenita är som ett plåster på honom och att han inte alls är 
intresserad, vilket Lenita har fått det att låta som. 

Hon verkar inte ha så många vänner för på hennes fest är det bara Catta, Sanna 
och Nina som kommer/är bjudna (förutom Defcongänget). 

Hennes föräldrar är väldigt stränga för när Lenita blir full så vågar de inte ringa 
föräldrarna. Hemma får Nina kanske ingen uppmärksamhet. Föräldrarna verkar 
inte vara så närvarande vilket syns bl a genom att Nina kan ha stor, föräldrafri fest 
fastän hon bara går i åttan. 



Exempel fråga 2
Jag tänker att man mer tycker synd om henne för att man fick reda på att hon har väldigt 
stränga föräldrar som kanske inte är så jätte förstående. När Lenita är full i boken så vill 
Nina att Lenitas föräldrar ska få reda på att hon mår dåligt och kräks men då säger Catta att 
hennes föräldrar skulle bli väldigt arga på henne. Det kanske har lett till att Lenita är som 
hon är och söker mycket uppmärksamhet från andra eftersom hon inte verkar få det från 
sina föräldrar. Jag tror också att hennes föräldrar är ganska självupptagna för mina 
föräldrar hade nog inte direkt lämnat mig hemma själv en hel natt, dom i boken går ändå 
bara i 8:an så dom är inte så stora än. Lenita söker bekräftelse från andra och det tror jag 
är för att hennes föräldrar inte är så involverade i hennes liv och kanske inte uppmuntrar 
henne.

Man får även veta att det inte var så många från klassen på Lenitas fest och då tänker Nina 
att Lenita kanske inte har så många vänner. När jag läser det så tänker jag själv att Lenita 
ville att alla skulle ha en dejt för att fler personer skulle komma på festen. Att ha en stor fest 
med alkohol kan vara en annan anledning för Lenita att få uppmärksamhet på.



3. Skulle du påstå att Lenita och Nina är vänner? Resonera 
kring deras relation och använd dig av minst två exempel från 
boken för att belysa ditt resonemang. 
Mest sannolikt är att man tycker både och eller att de inte är vänner. Resonemang 
kring förslagsvis följande: 

- Lenita försöker styra och kontrollera samt testa Nina. 
- Nina verkar inte lita på deras vänskap. 
- Hon verkar inte kunna prata ärligt med Lenita, som hon kan göra med 

Markus. 
- Nina känner ett behov av att trotsa Lenita. 
- Nina börjar dejta Jajje, trots att Lenita är kär i honom. Hon döljer detta för 

Lenita. 



Exempel fråga 3
Jag skulle påstå att de är vänner men inte så bra vänner. Jo såhär tänker jag. Man märkte 
att Nina brydde sig om Lenita på festen när hon tyckte att de skulle ringa en ambulans när 
Lenita var så full. Där visade hon att hon verkligen bryr sig om Lenita. Men å andra sidan 
så blir hon ju ihop med Jaje utan att ens säga något till Lenita som är stört kär i honom. På 
festen när Nina precis hade kommit så hade hon viskat i Ninas öra och sagt "Kom ihåg att 
Jaje är min". Om Nina hade varit en bra vän så hade hon berättat att hon och Jaje hade 
hållit på. Men Lenita däremot är en så kallad fake vän tycker jag. Hon är med Nina och är 
snäll men hon ljuger också väldigt mycket. På festen berättar Jaje att han inte alls hade 
träffat Lenita efter konserten och att han tyckte att hon följde efter honom för mycket. Men 
från Lenitas synvinkel så är det som att de är kära och älskar varandra. Det är bara en av de 
alla lögnerna som Lenita har lagt. Detta bevisar att de knappast är vänner.



5. Resonera kring hur du tror att berättelsen om Fredrik 
hänger ihop med resten av handlingen. Ge exempel från 
handlingen som ger stöd för detta.
Mordet på Niklas har troligtvis troligtvis samma gärningsman som misshandeln av 
Fredrik. 

Denna person är sannolikt Ninas pappa eftersom Markus såg honom kasta ut en 
blodig kniv från bilen samma kväll som Niklas försvann. 

Dessutom är Ninas familj nyinflyttade och har flyttat runt en del. 

Många missar tidsskillnaden och att brotten begås på olika orter.



Exempel fråga 5
Fredrik är en kille som blivit överfallen av en man som troligtvis planerade att döda honom. 
Han lämnades vid en soptipp naken med märken av överfall och spår av sömntabletter i 
blodet. Han minns ingenting. Det som hänger ihop med den andra berättelsen är väl att 
det händer skumma saker i Ninas och Markus stad också då en kille som heter Niklas blir 
mördad. Han som mördade Niklas kanske är samma man som överföll Fredrik. På väg från 
Lenitas fest såg Marcus några månader tidigare Ninas pappa slänga in ett vasst silvrigt 
föremål. Han såg även att Ninas pappa var blodig i ansiktet. Sedan så ljög pappan för Nina 
om var han hade varit. Jag tror därför att Ninas pappa är den som misshandlade Fredrik 
och mördade Niklas. Dessutom, varför har Ninas familj flyttat runt så mycket om inte för att 
pappan försöker fly från att bli upptäckt? 


