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Innan du läser boken

Titta på pärmen. Skriv upp tre saker som du ser på pärmbilden:

1.

2.

3.

Får du utgående från bilderna några tankar kring vad boken
kommer att handla om?

Bokens titel är L
 ita på mig. Vilka tankar väcker den hos dig?

Kapitel 1
I boken finns en jagberättare. Skriv ner fem saker vi får veta om
henne i första kapitlet.
1.

2.

3.

4.

5.

Det finns en del andra personer som också nämns vid namn i
det här kapitlet. Berätta något om de personerna.

Senja

Merina

Tico

En l iknelse är en språklig bild som beskriver hurdan eller
hurdant något är genom att jämföra det med något annat. Ett
par exempel är: livet är som en resa eller jag är hungrig s
 om en
varg. I bokens första kapitel finns några exempel på liknelser.
Skriv ner två liknelser som används i kapitlet.

1.

2.

Kapitel 2

Vem är Delete och vad verkar Li tycka om henne?

“Som man bäddar får man ligga”, säger Lis mamma. Det är ett
ordspråk. Vad betyder det ordspråket?

Leta fram tre andra ordspråk och skriv ner vad de betyder.

1.

2.

3.

Att rita är Lis sätt att få vara ifred och tänka. Har du något
sådant sätt?

Kapitel 3

Li berättar om låten T
 eenagers av My Chemical Romance. Här
kan du lyssna på låten och läsa låttexten:
https://www.youtube.com/watch?v=faG5mmkDbyc
Gör en egen översättning av refrängen till svenska.
Översättningen behöver inte vara ordagrann, men budskapet
ska komma fram.

Ön Utö där Li och de andra befinner sig finns på riktigt. Ta reda
på fem fakta om Utö.

1.

2.

3.

4.

5.

I den grupp ungdomar som befinner sig på Utö finns Li, Merina,
Dinah, Tico och Sam. Vem av dem skulle du säga att har högst

social status och varför? Vem av dem skulle du säga att har
lägst social status och varför?
Högst social status:

Lägst social status:

I det här kapitlet får vi veta en del om det som har hänt Li och
varför hon inte mår så bra. Vad vet du nu?

Kapitel 4

Vad får vi veta om Draken och Park Victory?

Tico kallar inte Merina för Merina utan ger henne så kallade
öknamn som antyder att hon inte är speciellt smart. Vilka namn
använder han?

Har du eller har du haft några smeknamn? Vem använder/har
använt dem och vad tycker/har du tyckt om dem?

Li märker att Dinah ofta ser sig om över axeln när de går
omkring på ön, vad kan det betyda och vara ett tecken på?

Kapitel 5

I det här kapitlet finns det för första gången någon slags
gemenskap mellan ungdomarna i gruppen, vad är det de
förenas kring och skrattar tillsammans åt?

Kapitlet slutar rätt dramatiskt. Hur kommenterar Dinah det som
händer och vad tyder hennes kommentar på?

Kapitel 6

Li har gjort upp de Tre Heliga Besluten. Beslut nummer 2 är J
 ag
ska alltid fatta snabba beslut. Vad beror det beslutet på?

I kapitlet får vi läsa om de värsta middagarna i Lis liv. Varför var
just de middagarna så hemska?

Kapitel 7

I början av kapitlet vill Dinah låna 400 euro. Vad väcker det för
tankar hos dig, vad tror du hon behöver pengarna till?

Senja samlar ungdomarna för att tala om tillit. Vad betyder tillit
för dig?

Beskriv en person som du kan lita på och varför (du behöver
inte nämna hens namn).

I slutet av kapitlet blir Dina rädd. Varför, tror du?

Kapitel 8

Li blir väckt av Senja och kan inte somna om. Vad har hon för
knep som brukar göra henne lugn?

Hitta på ett knep som kunde hjälpa Li att komma till ro.

Varför börjar Li samla på blyertspennor på sjuan?

Dinah påstår att hon behöver pengarna för att betala för
tabletter som hon skulle sälja vidare. Vad tror du det är för
piller?

Kapitel 9

Li beskriver flera detaljer i Utös steniga landskap. Skriv ner fem
detaljer som hon ser:

1.

2.

3.

4.

5.

Tänk på ett landskap du trivs i, en särskild plats. Skriv ner fem
detaljer därifrån (det kan gärna också vara sånt som känns eller
hörs eller doftar/luktar).
1.

2.

3.

4.

5.

Beskriv stället där Li lägger påsen med tabletterna.

Besök en begravningsplats. Hitta en gravsten med ett
efternamn som börjar på samma bokstav som ditt eget
efternamn. Skriv ner personens förnamn, födelsedatum och
dödsdatum. Hitta på en kort berättelse om personens liv och
död.

Kapitel 10

Senjas andra övning heter ”du kan lita på mig” och hon ber var
och en svara på frågan ” varför kan man lita på mig?”

Vad svarar Li?

Vad svarar Tico?

Vad svarar Dinah?

Hur skulle du själv svara på frågan?

Li konstaterar att hon inte skvallrar och att man därför kan lita
på henne. Varför är det viktigt för Li att inte skvallra?

Kan du tänka ut en situation där det trots allt är viktigt att
skvallra?

Kapitel 11
Låt ett minne som gör dig glad dyka upp, säger Senja. Vad
tänker Li på?

Gräv bland dina egna minnen och skriv ner ett riktigt glatt
minne från när du var liten.

Skriv ner ett minne från då du gjorde någon annan glad.

Varför tror du att Li ibland väljer att vara elak mot Merina?

Kapitel 12

Dinah vill att Li ska hjälpa henne igen. Vad ber hon om denna
gång?

Varför tror du att Li väljer att göra det Dinah ber henne om trots
att hon egentligen inte vill?

Kapitel 13

Vilka känslor tror du Li känner i det här kapitlet? Skriv upp tre
olika.

1.

2.

3.

Kapitel 14

Hur tror du Dinah reagerar när hon tömmer ut innehållet i Lis
väska? Skriv en kort text på minst fem meningar där du skriver
ner Dinahs tankar och känslor i jagperspektiv.

Kapitel 15

Varför tror du att Li reagerar så häftigt på Senjas lögn?

Varför tror du att författaren har valt att det ska vara oväder på
just det här stället i boken? Vilken effekt har ovädret här?

Vem tror du det är som kommer in i kyrkan i slutet av kapitlet?
Och varför tror du att det är just han?

Kapitel 16

“För första gången ser fyren vänlig ut” står det i det här kapitlet.
Varför tror du att Li plötsligt ser fyren som vänlig?

Kapitel 17

En liten detalj blir till stor hjälp i jakten på den man som pressar
Dinah. Vilken?

Kapitel 18

Det regnar och ungdomarna spelar kort. Regnet ”trummar mot
fönster och tak”, hitta på fem andra verb som beskriver hur regn
beter sig eller låter.

1.

2.

3.

4.

5.

Sam och Li har en dialog på natten inne i sovsäcken de delar.
Den börjar med:
- varför sa du att jag är cool?

- Inte vet jag. Du gör coola saker.
Skriv en egen fortsättning på dialogen, du får låna från boken
eller hitta på en helt egen fortsättning.

Kapitel 19

I det här kapitlet ber Senja ungdomarna tänka på hur det känns
att gå över skolgården. Skriv en text på minst tio meningar där
du beskriver hur det känns att gå över skolgården. Du får skriva
texten antingen som dig själv eller som någon av ungdomarna i
boken.

Kapitel 20

I sista kapitlet gör Li något överraskande och drastiskt - vad?

På ett ställe i kapitlet konstaterar Li “Allt är tydligen som förut”
och på ett annat ställe lite senare “Allt är inte som förut”. Vad får
henne att konstatera det?

Allt är tydligen som förut:

Allt är inte som förut:

Vad tror du att meningen ”vid världens ände börjar världen”
betyder?

Skriv en dikt eller rita en bild som heter
” ibland kan slutet vara början ”

När du har läst hela boken

Temat i en bok är textens huvudämne eller grundtanke. Temat
genomsyrar hela texten. Exempel på tema är till exempel
förbjuden kärlek i klassikern Romeo och Julia. Vilket eller vilka
teman hittar du i boken Lita på mig?

Vilken av ungdomarna i boken känner du igen dig själv i mest
och varför?

På vilka sätt tror du att Lis liv kommer att vara annorlunda efter
det som hände på Utö?

Vad tyckte du om boken?

