
Läsförståelsefrågor till novellen ”Den enda indianen i Vilhelmina” i 

novellantologin ”Dogboy är död” av Monica Zak, Opal, 2014. 

Ditt namn:__________________ 

Läs novellen ”Den enda indianen i Vilhelmina” på s 163-177 och besvara sedan 

frågorna nedan. 

1. Vilken årstid är det i novellen? Ge två exempel som visar på vilken årstid 

det är. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Vad heter orten där början av novellens handling utspelar sig? 

_________________________________________________________________ 

3. Varför använder Dominga sin pappas kartbok? 

_________________________________________________________________ 

4. Varför väljer Dominga spanska som språkval i sjuan? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Varför står tre meningar i kursiv stil på s 166? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Vem är det som är jag-berättaren på sida 167? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Beskriv med tre meningar hur det såg ut där Dominga växte upp. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Läsförståelsefrågor till ”Dogboy är död” av Monica Zak i novellantologin med 

samma namn. Opal, 2014. 

Ditt namn:_____________________ 

Läs novellen ”Dogboy är död” på s 7-24 i antologin med samma namn. Besvara 

sedan frågorna nedan. 

 

1. Varför heter novellen ”Dogboy är död”? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. På vilka två sätt har Alex moster svikit och bedragit honom? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. På s 8 får Alex och Zofi besök. Av vem? 

______________________________________________________________ 

4. På s 9 finns en liknelse. Skriv av den nedan. 

______________________________________________________________ 

5 a) På sida 11 står ordet resistol med kursiv stil. Vad är resistol? 

______________________________________________________________ 

5 b) Varför står ordet resistol med kursiv stil? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

6.  Vilken färg har väggarna i Alex lilla lägenhet? Svaret står på sida 12. 

___________________________________________________________ 

7. Varför svär Alex i texten på sida 14? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Vad finns att se på filmen på videokassettbandet som Alex bror 

kommer med? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Vad är lempira? 

___________________________________________________________ 

10.  Varför brukar Alex bjuda grannarnas barn på mat? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11.  Hur hade Alex pappa dött? 

___________________________________________________________ 

12.  Hur får Alex reda på att hans moster hade svikit honom? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



 

13.  Varför kan inte Alex hämnas på sin moster? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

14.  Novellen är skriven med presens som tempus. Ge exempel på detta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

15. Novellen är en jag-berättelse. Ge exempel på detta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Lärarens bedömning 
Du behärskar: 
□ Att hitta efterfrågad information (frågorna 2, 4, 5, 9, 10) 
□ Att dra enkla slutsatser (frågorna 1, 6, 12, 13) 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera (frågorna 3, 11, 14, 16) 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (frågorna 7, 8, 15) 
 
Du behöver träna på: 
□ Att hitta efterfrågad information 
□ Att dra enkla slutsatser 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 



Läsförståelsefrågor till ”Minnesförlust” av Monica Zak i ”Dogboy är död”, 

Opal, 2014. 

Ditt namn:_____________________ 

Läs novellen ”Minnesförlust” på sidorna 185-205 och besvara sedan följande 

läsförståelsefrågor. 

1. Förklara novellens titel. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Hur kom det sig att jag-personen börjar kallas för Gaspar? (s 186)  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Vad betyder tupiscar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Vad menas med att spanska är det officiella språket? (s 191) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Varför står ordet kyrkan i bestämd form? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Gaspar säger i texten på s 186 att han vill dra fram sina minnen i ljuset. 

Vad betyder ”dra fram i ljuset”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

7. Vilket av alla minnen som jag-personen skriver ned i sin skrivbok är mest 

positivt, enligt dig? Motivera ditt svar. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. På s 188 finns en liknelse. Skriv av den som ett citat på linjen nedan. 

_________________________________________________________________ 

9. På vilket sätt försörjde sig jag-personens familj innan militären tog dem 

tillfånga? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10.  Det står att familjen ger sig av ”hals över huvud”. (s 190) Vad kan det 

uttrycket betyda? Finns det något liknande uttryck på ditt modersmål? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.  Högst upp på s 196 skriver Monica Zak att jag-personen ”lever i en 

bubbla av ensamhet”. Författaren har använt ett författarknep. Vad 

kallas denna typ av stilfigur? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12.  På s 197 blir jag-personen relegerad från Casa Alianza. Varför blev han 

relegerad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



13.  På s 198 är jag-personen på ett kontor i Guatemala City. Jag-personen 

darrar under samtalet med kvinnan. Varför darrar han? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14.  På s 198 står det ungefär mitt på sidan (vid minne 18) ”Hon ljög inte.” 

Vem är hon? Vilken kvinna avses då författaren skriver ”hon”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15.  På barnhemmet Tio Jun (s 198-199) får jag-personen en ledarroll. 

Vilken? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

16.  Vilka likheter finns mellan Antonio och Alex Dogboy? (Om du har läst om 

Alex Dogboy.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17.  Finns det några viktiga skillnader mellan Antonio och Alex Dogboy? (Om 

du har läst om Alex Dogboy.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

18. Monica Zak gör många gestaltningar. Välj en gestaltning på s 203. Skriv 

den som ett citat på linjen nedan.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

19.  Vilka sinnen använder Zak i den gestaltning som du har valt? Sätt kryss 

framför det/de sinnen som Zak har använt i gestaltningen. 

□ Hörsel □ Syn □ Smak □ Doft/lukt □ Känsel 



 

20.  Vad känner jag-personen igen i sin barndomsby när han väl har hittat 

byn? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

21.  Av vilka två anledningar är mannen med cykeln misstänksam mot jag-

personen på s 204? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

22.  Novellen slutar med att jag-personen får reda på sin egen identitet. 

Novellens avslutning hör ihop med ett av minnena som jag-personen 

skrev ned i sin skrivbok, nämligen minne 11 på s 194. Vad har 

avslutningen på s 205 och minne 11 gemensamt? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

23.  Varför börjar jag-personen nästan gråta på s 205? Sätt kryss framför rätt 

alternativ. Flera kryss än ett gör svaret ogiltigt. 

□ Han gråter nästan av besvikelse.                   □ Han gråter nästan av glädje. 

□ Han gråter för att han äntligen har mött sin far.   □ Han gråter nästan av sorg. 

 

 

 

 

 



24.  Vilka två adjektiv passar in på jag-personen? Sätt ett kryss framför de 

rätta adjektiven. Flera kryss än ett gör svaret ogiltigt. Motivera ditt val 

med exempel som har stöd i texten. 

□ Kaxig och hemlighetsfull 

□ Slarvig och känslokall 

□ Målmedveten och känslosam 

Motivering: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

25.  Vad tror du kommer hända nu när jag-personen följer med mannen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Extra: Vilka lärdomar kan samhället dra av denna novell? Vilka andra budskap 

finner du? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



Lärarens bedömning ”Minnesförlust” 

Att hitta efterfrågad information 

□ fråga 2 

□ fråga 3  

□ fråga 20 

□ fråga 21 

Att dra enkla slutsatser 

□ fråga 4 

□ fråga 5 

□ fråga 6 

□ fråga 9  

□ fråga 12 

□ fråga 13 

□ fråga 15 

□ fråga 23 

□ fråga 25 

Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 

□ fråga 1 

□ fråga 7 

□ fråga 10 

□ fråga 14  

□ fråga 16 

□ fråga 17 

□ fråga 22 

□ fråga 24 

 



Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 

□ fråga 8  

□ fråga 11  

□ fråga 18  

□ fråga 19  

Du behöver träna på: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Läsförståelsefrågor till novellen ”Yussuf, pojken med 70 kameler” 

i Monica Zaks novellantologi ”Dogboy är död”, Opal, 2014. 

Ditt namn:_______________________ 

Läs novellen ”Yussuf, pojken med 70 kameler” på s 69-85 och besvara sedan 

frågorna nedan. 

1. Varför är Yussuf arg på första sidan i novellen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Vad betyder verbet grubbla (s 69)? 

______________________________________________________________ 

3. Hur många kameler tänker farmor betala i hemgift till brudens familj? 

______________________________________________________________ 

4. Vad är en gogooley? 

______________________________________________________________ 

5. Beskriv hur kamelerna beter sig på morgonen när Yussuf är på väg till 

dem. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Beskriv Yussufs dagliga arbetsuppgifter som kamelskötare. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



7. Vad betyder det att ”mjölka kameler var karlgöra” (Zak, s 73)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Varför sinar brunnarna (s 76)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Varför bär Yussuf två stora stenar med sig (längst ned på s 80)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10.  Nämn två saker i Yussufs beteende som visar att han bryr sig om sina 

kameler. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11.  Skriv av en mening på s 83 som visar att Yussuf är intresserad av flickan 

Ihrah. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12.  Hur kommer det sig att några kameler smiter ifrån Yussuf på s 83-84? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



13.  Det finns en liknelse på s 85. Skriv av den som ett citat nedan. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14.  Hur lång tid går det i novellen? Sätt ett kryss i rätt ruta. 

□ en vecka 

□ ett dygn 

□ en dag 

15. Välj den beskrivning som passar bäst in på Yussuf. Motivera sedan ditt 

val av orden med exempel som har stöd i texten. 

□ uttråkad och sorgsen □ positiv och nöjd □ ointresserad och lat 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Lärarens bedömning 
 
Du behärskar: 
□ Att hitta efterfrågad information (frågorna 3, 4, 5, 12) 
□ Att dra enkla slutsatser (frågorna 1, 2, 7, 9, 11) 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera (frågorna 6, 8, 10, 15) 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (frågorna 13, 14) 
 
Du behöver träna på: 
□ Att hitta efterfrågad information 
□ Att dra enkla slutsatser 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 



Läsförtåelsefrågor till novellen ”Som man skjuter småfåglar” i novellantologin 

”Dogboy är död” av Monica Zak. Opal, 2014. 

Ditt namn:____________________ 

Du ska nu läsa en novell på s 41-48. Den handlar om indianpojken Moriwe som 
tillhör yanomami-stammen. Denna indiangrupp bor i regnskogen. Till deras 
plats har det nu kommit guldgrävare, som gräver och förstör regnskogen på 
olika sätt. Guldgrävarna är även hotfulla mot indianerna.  
 
När du har läst novellen ska du besvara frågorna nedan. 
 
  
1. Kryssa i rätt svar: 
 

□ Hyddan är kvadratisk. 
□ Hyddan är cirkelformad. 
□ Hyddan är rektangulär. 

 
2. Kryssa i rätt svar: 
  

 □ Bara Moriwes familj bor i hyddan som beskrivs. 
 □ Fem familjer bor i hyddan som beskrivs. 
 □ Sexton familjer bor i hyddan som beskrivs. 

 
3. På vilka sätt förstör främlingarna/guldgrävarna tillvaron för yanomami-
stammen?  Nämn minst två sätt. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4. Varför vill inte Moriwes pappa lämna platsen än? (s 43) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. Nämn en sak som Moriwe äter i novellen. 
_________________________________________________________________ 
 
6. Av vilka två orsaker vill de fem pojkarna se guldgrävarna? 
_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7. Skriv av den mening som visar att fyra av pojkarna ska dö. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8. Det finns en liknelse på s 44. Skriv av den. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
9. Varför är pojkarna obeväpnade? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
10. Vilket giftigt ämne använder guldgrävarna? 
_________________________________________________________________ 
 
11. Vad leder användningen av det giftiga ämnet till? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
12. Hur mycket är klockan när indianerna hämtar liken? 
_________________________________________________________________ 
 
13. Vad leder till att indianstammen ger sig av från platsen? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
14. Beskriv indianstammens begravningsritual. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
15. Hur lång tid går det i novellen? 
_________________________________________________________________ 



 
 
 
16. Förklara titeln ”Som man skjuter småfåglar” utifrån novellens handling. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Lärarens bedömning 
 
Du behärskar: 
□ Att hitta efterfrågad information (frågorna 2, 4, 5, 9, 10) 
□ Att dra enkla slutsatser (frågorna 1, 6, 12, 13) 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera (frågorna 3, 11, 14, 16) 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (frågorna 7, 8, 15) 
 
Du behöver träna på: 
□ Att hitta efterfrågad information 
□ Att dra enkla slutsatser 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Vad hände den 23 oktober 1983? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Hittar du liknelsen på s 170? Skriv ned den här nedan. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10.  Vart skulle barnen föras på s 171? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.  Varför tackade mormodern ja till att Dominga skulle adopteras? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12.  Varför kan inte Dominga somna efter telefonsamtalet som hon fick på s 

174? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13.  Förklara sista meningarna i novellen: ”Det har gjort mig hel. Nu vet jag 

vem Dominga är. På riktigt.” (s 177) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

14. Vilket budskap har novellen? Resonera kring novellens budskap. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Lärarens bedömning 

Du behärskar: 
□ Att hitta efterfrågad information (frågorna 2, 3, 4, 7, 10) 
□ Att dra enkla slutsatser (frågorna 1, 11, 12) 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera (frågorna 6, 8, 13 ) 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (frågorna 5, 9, 14) 
 
Du behöver träna på: 
□ Att hitta efterfrågad information 
□ Att dra enkla slutsatser 
□ Att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 
□ Att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 

 




