JALI MADI SUSSO

Krigarhjärta – sista ronden
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Siddy ägnar kvällarna åt att röka hasch och dricka sprit med sina kompisar och de hamnar ofta i
slagsmål. Han saknar sin pappa som är död och vet inte alls vad han ska välja till gymnasiet. En dag
stöter Siddy på MMA-tränaren Thiago och han börjar träna kampsport. Det ger honom en chans
att förändra sitt liv. Men när han tvingas välja mellan sina kompisar och det nya livet riskerar han
plötsligt att förlora allt – även flickvännen Lucy.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7–9)

•

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik,
sagor och myter. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
(SV åk 7–9)

•

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7–9)

•

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor
och myter. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
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FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och diskutera tillsammans:
•

Titta på personen på bilden. Vad säger hans ansiktsuttryck?

•

Prata om titeln: Vad menas med ”krigarhjärta”? Vad ger det för tankar/associationer?
Vad menas med ”sista ronden” – både konkret och symboliskt?

EFTER LÄSNINGEN
Diskutera tillsammans
•

När var boken som mest spännande att läsa?

•

Finns det något du skulle vilja ändra i berättelsen?

•

Skulle du vilja läsa mer om Siddy?

•

Vill du tipsa någon annan om boken? Vem i så fall?

Våld – diskutera
•

Siddy och hans kompisar verkar gilla våld. De provocerar medvetet några killar på Berget
för att få slåss. Varför gör de det?

•

MMA är en väldigt våldsam sport, men här är våldet accepterat. Varför är det så?

•

Är det bra att våldsamma killar som Siddy tränar MMA? Varför? Varför inte?
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur får killarna tag i alkohol?
John köper den av en man i hans hus/en granne.

2. Varför dricker Siddy och tar droger?

När han dricker och tar droger försvinner ångest och jobbiga tankar. Han mår bra för stunden.
3. Hur känner sig Siddy efter slagsmålet?

Han känner sig glad och mäktig.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Ibbe kallar Siddy för ”brorsan”. Är de bröder?

Nej, kompisar.
5. Varför hamnar Siddy och hans kompisar i bråk med ett annat gäng?

För att de gillar att slåss.
Frågor bortom raderna (Fundera/ta reda på och ge egna svar.)
6. Vad är en femma weed? Vad är en splif?

Eget svar.
7.

Siddy säger att han egentligen vill åka hem. Varför gör han inte det?

Eget svar.
Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8. Vad tänker Siddy på när han ser barnen ute på gården?

Han önskar att han var liten igen, att han fick börja om och att hans pappa levde.
9. Varför mår Siddy dåligt och har huvudvärk?

För att han är bakfull.
10. Hur var Siddys pappa som person?

Han var stolt och säker på sig själv. Han älskade kampsport.
11. Varför får Siddy bråttom hem från affären?

Han får syn på en av killarna de slog. Killen och några till följer efter Siddy.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
12. På vilket sätt har Siddy svikit sin pappa?

Genom att vara ute och starta bråk och slåss.
13. Varför försöker Siddy dölja sitt bakisansikte för sin mamma?

Han vill inte att hon ska förstå att han har varit full/påverkad.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
14. Siddy tänker att det kanske finns saker som en son bara kan lära sig av sin pappa.
Vad skulle det kunna vara? Vad tror du han menar?

Eget svar.
Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
15. Vad vet du om killen som slåss med Siddy?

Han är bror till killen som Siddys gäng slog. Han är äldre, stor och lång.
16. Hur vet Siddy att han kommer att förlora slagsmålet?

Den andra har med sig sina vänner och kan få hjälp av dem.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
17. Varför knyter Siddy sina händer?

Han gör sig beredd på att slåss.
18. Hur känner sig Siddy inombords och vad visar han utåt?

Han låtsas vara tuff men är spänd och rädd.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
19. Vad tycker du om det som händer? Har Siddy förtjänat att bli slagen? Får han skylla sig själv?
Förklara hur du tänker.

Eget svar.
Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
20. Varför ger Thiago sitt nummer till Siddy?

Han vill att Siddy hör av sig till honom om han vill börja träna MMA.
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21. Vad är det som gör Siddy rädd?

Tanken på att killarna hade kunnat slå ihjäl honom.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
22. Hur förstår man att Thiago tycker att Siddy är bra på att slåss?

Han frågar vem som har lärt honom slåss./Han föreslår att Siddy ska börja med kampsport.
23. Hur känns det för Siddy att Thiago följer honom ända hem?

Det känns bra.
Frågor bortom raderna (Fundera eller ta reda på och ge egna svar.)
24. Varför svarar inte Siddy på Thiagos fråga om varför han blev slagen?

Eget svar.
25. Vad är MMA?

Mixed Martial Arts, en sorts kampsport där man får använda nästan vilka tekniker som helst.
Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
26. Vad betyder beckna?

Sälja.
27. Varför ringer Ibbe till Siddy mitt i natten?

För att berätta att John har blivit misshandlad och ligger på sjukhus.
28. Vad inser Siddy på sjukhuset?

Att han måste ändra sitt liv (annars kanske han dör till sist).
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
29. Vad ljuger Siddy om för sina kompisar?

Att han måste vänta på grannen.
30. Siddy tänker att han borde hålla med Ibbe om att ge igen mot dem som slog John.
Varför borde han hålla med om det?

För att visa sig lojal/att han ställer upp för sina vänner.
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
31. Siddy ser en film om MMA och då blir han sugen på att träna med Thiago. Har du någon
gång sett en film eller läst en bok som påverkat dig? Berätta vad den handlade om.

Eget svar.
32. Varför säger inte Siddy rakt ut till sina kompisar att han inte vill gå ut och supa och slåss mer?

Eget svar.
Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
33. Hur undviker Siddy att ha kontakt med Ibbe och John?

Han stannar hemma och svarar inte när de ringer.
34. Vad får Siddy att må illa?

Tanken på att han skulle dö, precis som sin pappa.
35. Vilka skydd får Siddy låna?

Handskar och benskydd.
36. Var blir Siddy sparkad och slagen av Thiago?

På låren, i magen och på ena ögat.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
37. Vad betyder keff?

Dålig/usel.
38. Vad betyder krallig?

Vältränad/muskulös.
39. Hur ska Siddy göra för att det inte ska göra så ont?

Andas och slappna av.
Frågor bortom raderna (Fundera eller ta reda på och ge egna svar.)
40. Vad gör man när man sparrar?

Man tränar slag och sparkar mot varandra.
41. Varför känner Siddy att han kan vara ärlig mot Thiago?

Eget svar.
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Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
42. Vad säger Thiago att det är för skillnad på MMA och att slåss på gatan?

När man slåss på gatan, slåss man med en massa känslor. I MMA måste man kontrollera sin ilska,
osäkerhet och rädsla.
43. Vad är det för likhet mellan Siddy och Thiago som ung?

Thiago hade också ilska i sig och han slogs varje dag.
44. Hur ser tjejen i butiken ut?

Hon har mörkt, lockigt hår och stora, bruna ögon.
45. Varför ställer inte Siddy upp för sina vänner längre?

Han vill inte svika sig själv och sina föräldrar genom att slåss.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
46. Hur förstår man att tjejen i butiken är intresserad av Siddy?

Hon pratar och skojar med honom och ler. Hon säger att de kanske ses igen.
Fråga bortom raderna (Fundera eller ta reda på och ge ett eget svar.)
47. Vad tycker du om att Siddy inte svarar på Johns sms?

Eget svar.
Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
48. Vad måste Siddy göra för att bli riktigt bra på MMA?

Han måste arbeta hårt, ha disciplin och vilja.
49. Varför dog pappan istället för att bli frisk när han fick en ny njure?

Han fick en inflammation efter operationen när han hade fått en ny njure.
50. Varför går Siddy till butiken?

För att träffa tjejen som jobbar där och fråga vad hon heter.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
51. Vad gör att Siddy och Thiago får en bra relation? (Mer än att träna tillsammans.)

Siddy saknar sin pappa och Thiago påminner om honom. Thiago saknar sin son och Siddy
påminner om honom.

SIDAN 7

JALI MADI SUSSO

Krigarhjärta – sista ronden

52. Hitta två saker som visar att Siddy påverkas av Lucy. Saker som händer i hans kropp.

Hon får honom att skratta och le. Han ryser av att hålla i hennes hand.
53. Vad säger Lucy som visar att hon gillar Siddy?

Hon säger att hon vill att han ska komma tillbaka på fredag. Då ska hon bjuda på en vaniljbulle.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
54. Vad tror du är viktigast för att bli bra på något, talang eller disciplin?

Eget svar.
Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
55. Varför frågar Thiago om Siddy vill tävla?

Han tycker att Siddy är bra nog./Det går bra på träningarna.
56. Vad har Lucy för planer för framtiden?

Hon ska gå programmet hotell och restaurang på gymnasiet och sedan vill hon bila runt i Europa.
57. Varför tar Siddy med Lucy upp på Berget?

För att det är fin utsikt.
58. Varför röker och dricker inte Lucy?

Hon gillar att ha kontroll.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
59. Varför säger inte Siddy sanningen till Lucy om olika saker?

Han vill göra ett gott intryck./Han vill inte att hon ska tro dåliga saker om honom.
60. Ge exempel på något han inte säger sanningen om.

Att han ska läsa ekonomi, att det var länge sedan han var på Berget, att han inte röker och dricker.
61. Varför vill Siddy inte vara kvar på Berget?

Han är rädd att träffa någon han känner.
Frågor bortom raderna (Fundera, ta reda på och ge egna svar.)
62. Är det viktigt att ha drömmar och planer för framtiden? Varför i så fall? Vad tänker du
om din framtid?

Eget svar.
63. Vad tror du kommer att hända nu mellan Siddy och John och Ibbe?

Eget svar.
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Kapitel 10
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
64. Hur syns det att John har blivit slagen?

Han har stygn och blåmärken i ansiktet.
65. Varför har John en kniv?

För att söka upp och hämnas på killarna som slog honom.
66. Varför känner Siddy sig feg?

För att han inte vågar säga nej till John.
67. Vilka ljud hör Siddy när han kommer till bron?

Skrik, gråt och sirener från en ambulans.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
68. Vad menar Ibbe med att han förstår varför Siddy har varit upptagen?

Att han har träffat en tjej och varit med henne.
69. Varför blir Siddy arg när Lucy säger att han ljuger?

Förslag: Hon har rätt och därför skäms han. Han är egentligen inte arg utan rädd för att hon ska
få veta sanningen om honom.
70. Vad händer medan Siddy följer Lucy till bussen?

Det har varit bråk och någon är allvarligt skadad eller död.
71. Varför svarar inte Lucy när Siddy messar?

För att hon är arg/besviken på honom.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
72. John, Ibbe och Siddy har alltid ställt upp för varandra. Är det rätt eller fel av Siddy att vilja
säga nej till John den här gången? Förklara hur du tänker.

Eget svar.
Kapitel 11
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
73. Varför har polisen kommit hem till Siddy?

För att fråga honom om John.
74. Siddy ljuger om en sak för polisen. Vad ljuger han om?

Han säger att han inte har varit på Berget i kväll.
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75. Hur reagerar Siddys mamma när han berättar om allt?

Hon blir först arg, orolig och rädd. Sedan lyssnar hon bara. När han berättar om Lucy blir hon nyfiken.
76. Siddy vågar inte ge blommorna han har köpt till Lucy. Hur löser han det?

Han ber om hjälp av en man som ska gå in och handla i butiken.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
77. Varför ser polisen på Siddy med ”kall blick”?

Han tror att Siddy har varit inblandad i bråket och att han kanske skyddar John.
78. Vad tror du att Siddy skriver om till Lucy?

Förslag: Att han har sökt till ett idrottsgymnasium med boxning.
Frågor bortom raderna (Fundera eller ta reda på och ge egna svar.)
79. Varför har Siddy inte pratat med sin mamma tidigare om hur han har mått och om allt
som har hänt?

Eget svar.
80. Om John är lika gammal som Siddy är han 15 år och straffmyndig. Vad kan hända med
honom nu när han har begått ett svårt brott?

Eget svar.
Kapitel 12
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
81. Vad får Siddy för råd av Thiago före matchen?

Att tro på sig själv.
82. Ge några exempel på hur Jeffrey är som motståndare.

Han är kortare än Siddy men muskulös/stark och äldre. Han är snabb och självsäker. Han psykar
Siddy och är aggressiv.
83. Varför säger inte Siddy att han knappt ser med höger öga?

Han vill inte att domaren ska avbryta matchen.
84. Vad är Siddys plan för att vinna över Jeffrey?

Att få ner honom på golvet.
85. Vem tänker Siddy på för att få nya krafter och inte ge upp?

Han tänker på John, Lucy, mamma och pappa.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
86. Varför är Siddys mamma orolig?

Hon vet att han kan bli skadad.
87. Hur tror du Thiago känner sig när Siddy går sin första match?

Eget svar.
Kapitel 13
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
88. Hur många ronder är matchen?

Tre.
89. Hur får Siddy ner Jeffrey på marken?

Genom att sparka honom på låret.
90. Hur känns det i Siddy när matchen är slut?

Han har ont överallt, men han känner lycka, kärlek och hopp.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
91. På vilket sätt får Siddy hjälp av sin pappa i matchen?

Siddy tänker på att hans pappa kallade honom ”krigarhjärta”.
92. Varför avbryter domaren matchen?

Han ser att Jeffrey inte kan ta mer.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
93. Varför skulle Siddys pappa ha varit stolt? (Gå tillbaka till kapitel 2 om du har glömt vad
han sa till Siddy.)

Eget svar.
94. Siddy trodde att mamma skulle vara rädd och orolig över att se honom slagen och blodig.
Men hon berömmer honom. Varför, tror du?

Eget svar.
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