
Pojken som blev kvar
Lärarmaterial

SET MATTSSON SIDAN 1

VAD HANDLAR BOKEN OM
David är en judisk pojke som bor i Köpenhamn. När tyskarna kommer till Danmark måste  
familjen fly. Men David blir sjuk och kan inte följa med familjen. Han är så ledsen och saknar  
sin familj. Till slut får han bo på en gård hos Lise och Knud. Så småningom trivs han väldigt bra 
hos dem, och när han hör att kriget är slut och att hans familj ska komma tillbaka och hämta 
honom, önskar han att kriget skulle fortsätta.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Tala och samtala i olika sammanhang.

• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

• Skriva texter för olika syften och mottagare.
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BOKENS FRAMSIDA
Presentera bilden på bokens framsida för eleverna. Avslöja inte bokens titel. Du kan ha 
bilden projicerad redan vid lektionens start så att eleverna ser den när de kommer in.

Låt eleverna fundera på vad de tycker är en bra titel på boken som ni ska läsa. Eleverna 
skriver därefter en replik eller en tanke som personen på bilden säger/har. De kan skriva 
sin titel och replik/tanke på miniwhiteboardtavlor. Låt eleverna sedan sitta i grupper och 
diskutera sina svar. Be därefter grupperna välja ut en eller två titlar samt någon replik eller 
tanke som ni diskuterar i helklass.

ELEVERNA SKRIVER EGNA FRÅGOR
Gå igenom med eleverna hur man kan ställa frågor på raden, mellan raderna och bortom 
raderna. Modellera ett par frågor och låt sedan eleverna parvis skriva frågor till samtliga 
nivåer. De kan sedan skriva in sina frågor på en ”padlet” som du skapar på padlet.com. 
Det är en digital anslagstavla där man kan sätta upp ”lappar” med sina frågor. Eleverna 
kan på så sätt läsa varandras frågor samtidigt. För att arbetet med att skriva frågor ska 
bli meningsfullt kan du låta eleverna svara på varandras frågor. De upptäcker då att en 
del frågor är svåra att svara på. Detta ger mycket bra diskussioner kring hur en fråga ska 
ställas som andra ska kunna svara på.

VENN-DIAGRAM
Gör ett Venn-diagram tillsammans med eleverna. Jämför boken med verkligheten. Hade 
det som hände i boken kunnat hända i verkligheten? Vad i boken hade kunnat hända i 
verkligheten och vad hade inte kunnat hända i verkligheten?

I verkligheten I boken
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SAMMANFATTA MED POST-IT-LAPPAR
Dela ut en post-it-lapp till varje elev. Eleverna skriver en händelse ur boken som de tycker  
är viktig på sina post-it-lappar.

Sedan ska eleverna i grupp jämföra händelserna. De ska sortera in händelserna i 
kronologisk ordning: början, mitten och slutet. Varje grupp ska välja en händelse under 
varje rubrik och de ska diskutera sig fram till vilken händelse som passar till vilken rubrik.

Slutligen presenterar en i varje grupp gruppens sammanfattning
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE

Kapitel 1

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

1. Vad är David i leken som han leker nere vid dammen?
David leker att han är en engelsk pilot.

2. Varför gillar inte David pojkarna som kommer när han är vid dammen?
David gillar inte pojkarna för de brukar reta honom och kalla honom för judejävel.

3. Varför sväljer David vatten från dammen?
David sväljer vatten från dammen för att pojkarna knuffar ner honom i dammen och han får 
huvudet under vattnet.

4. När går David upp ur dammen?
David går upp ur dammen när pojkarna har försvunnit.

Frågor mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

5. Det står att det är höst i detta kapitel. Men vad i texten förutom det gör att vi 
förstår att det är höst?
Man förstår att det är höst eftersom det står att löven är gula och röda och vattnet är kallt.

6. Varför fryser David?
David fryser för att hans kläder är blöta eftersom han knuffades ner i dammen. Dessutom 
börjar det bli mörkt ute.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

7. Hur länge tror du att David är i dammen?
Eget svar.

8. Vad skulle du ha gjort om någon hade knuffat ner dig i en damm?
Eget svar.

Kapitel 2

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

9. Vad gör doktorn för att undersöka om David är sjuk?
Doktorn känner om David har feber och sedan lyssnar han med sitt stetoskop på Davids 
hjärta. Till sist ber han David att hosta.

10. Varför ropar inte David på mamma när han vaknar på natten?
David ropar inte på mamma för han är rädd att hans storebror ska vakna och bli arg.

11. Varför går Davids mamma in till grannen?
Davids mamma går in till grannen för att låna telefonen.
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Frågor mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

12. Varför är Davids mamma orolig?
Davids mamma är orolig eftersom David fryser och hostar trots att han ligger under ett 
tjockt täcke.

13. Vad i kapitlet tror du det är som gör att Davids mamma tror att David har feber?
Eget svar.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

14. Vart tror du att mamma pratar med pappa om att åka?
Eget svar.

15. Varför tror du att Davids familj inte har en egen telefon?
Eget svar.

Kapitel 3

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

16. Varför tycker doktorn att David måste till sjukhuset?
Doktorn tycker att David ska till sjukhuset för att han håller på att få lunginflammation.

17. Varför är David rädd för tyskarna?
David är rädd för tyskarna för att hans bror har sagt att de är nazister och att de vill få bort 
judarna.

18. Var träffar David två tyska soldater?
David träffar två tyska soldater när de går på spårvagnen när han och hans mamma åker 
till sjukhuset.

19. Vad har Sara för yrke?
Sara är sjuksköterska.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

20. Är Davids bror yngre eller äldre än David? Hur vet du det?
Davids bror är äldre än David. Det förstår man eftersom det står att hans bror arbetar.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

21. Varför tror du att David får sitta i rullstol när han kommer till sjukhuset?
Eget svar.

22.  Har du någonsin varit på ett sjukhus. Hur tyckte du att det var?
Eget svar.
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Kapitel 4

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

23. Varför tycker David att det är konstigt att hans pappa också var med och hälsade 
på honom på sjukhuset?
David tycker att det är konstigt att hans pappa är med för han brukar vara på jobbet vid den 
tiden.

24. Vem ska ta hand om David nu när hans familj har flytt?
Sjuksköterskan Sara ska ta hand om honom nu när hans familj har flytt.

25. När kommer Davids familj tillbaka?
Davids familj kommer tillbaka när kriget är slut.

Frågor mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

26. Efter hur många dagar på sjukhuset får David reda på att hans mamma, pappa och 
bror har flytt?
David får reda på att hans familj har flytt efter två dagar på sjukhuset.

27. I texten står det att Davids mamma ser ledsen ut när hon besöker honom på 
sjukhuset. Vad är det som gör att hon ser ledsen ut, tror du?
Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

28. Vart tror du att Davids familj har flytt?
Eget svar.

Kapitel 5

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

29. Varför får David inte gå ut?
David får inte gå ut för tyskarna jagar alla judar.

30. Vad tycker David låter som ett äventyr? 
David tycker det låter som ett äventyr att resa över sundet till Sverige.

31. Var vill David bo om han inte kan resa till Sverige?
Om David inte kan resa till Sverige vill han bo hos Sara.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

32. Vilka två orsaker gör att David måste flytta till Saras vänner på landet?
En orsak till att David måste flytta är att tyskarna letar efter judar och om de får tag i David 
skickas han till ett läger. Den andra orsaken är att David slipper vara ensam hemma hela 
dagarna när Sara arbetar.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

33. Ta reda på vad sundet mellan Sverige och Danmark heter.
Sundet mellan Sverige och Danmark heter Öresund.

Kapitel 6

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

34. Vad har Sara packat ner till David?
Sara har packat ner en tjock tröja och två böcker om Biggles. När David har borstat 
tänderna stoppar hon även ner hans tandborste.

35. När kan David komma fram från sitt gömställe?
David kan komma fram från sitt gömställe när de har lämnat Köpenhamn.

36. Vad gillar David att göra när han åker lastbilen?
David gillar att låtsas att han kör när han åker lastbilen.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

37. Varför säger Mads till David att gömma sig bakom några lådor på lastbilsflaket?
Om de tyska soldaterna upptäcker att han är jude tar de honom.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

38. Varför tror du att David inte vill visa Sara att han är ledsen?
Eget svar.

Kapitel 7

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

39. Hur många gånger om dagen mjölkar Lise korna?
Lise mjölkar korna två gånger om dagen.

40.  Varför kacklar hönsen när de ser Knud?
Hönsen kacklar för de vet att de ska få mat när Knud kommer.

41. Varför lämnar David gården?
David lämnar gården för att Prosit försvinner.

Frågor mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

42. Hur många olika sorters djur har Lise och Knud?
Lise och Knud har sex olika sorters djur (kor, häst, grisar, en tupp, höns och hunden Prosit).

43. Vilket löfte bryter David?
David bryter löftet att inte lämna gården.



SET MATTSSON Pojken som blev kvar SIDAN 8

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

44. Lise och Sara säger till David att hans föräldrar kommer tillbaka när kriget är slut. 
Ta reda på vad kriget där tyskarna behandlade alla judar illa kallas. Ta också reda 
på mellan vilka år kriget varade.
Eget svar. (Andra världskriget, 1939–1945)

Kapitel 8

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

45. Vad lovar David och Tove varandra?
David lovar att inte säga att han har träffat Tove i skogen och Tove lovar att inte berätta att 
David bor på Lise och Knuds gård.

46. Varför vill ingen leka med Tove?
Tove berättar att ingen vill leka med henne för att hon är konstig.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

47. Varför smyger David ut från gården för att träffa Tove?
David har lovat Lise att inte lämna gården och därför måste han smyga så att Lise eller 
Knud inte upptäcker det.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

48. Tove säger att Prosit kommer att hitta henne hur lätt som helst om hon gömmer 
sig? Varför tror hon det?
Tove säger så för att hundar har bra luktsinne och därför blir det lätt för Prosit att hitta 
henne.

49. Vad tror du det är som gör att andra tycker Tove är konstig?
Eget svar.

Kapitel 9

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

50. Vad är det som gör att David inte vågar säga till Tove att han är jude?
David vågar inte säga till Tove att han är jude för han är rädd att hon är en sådan som gillar 
tyskarna.

51. Varför är Lise arg på David?
Lise är arg på David för att han har lämnat gården. Det hade han lovat att inte göra.

52. Vad tycker David att Lise luktar som?
David tycker att Lise luktar som nybakat bröd.
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Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

53. Varför är Tove arg på David?
Tove är arg på David för att han inte svarar på hennes frågor.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
54. Tror du att Tove kommer att klara av att hålla det hemligt att David är jude?

Eget svar.

Kapitel 10

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

55. Vad är Lise orolig över?
Lise är orolig för att David inte få gå i skolan.

56. Var vill David bo?
David vill bo kvar hos Lise och Knud tills kriget är över samtidigt som han vill vara hos sin 
familj i Sverige.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

57. Hur många böcker om Biggles har David efter Saras besök?
David har fyra böcker om Biggles efter Saras besök.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

58. Vad skulle du sakna om du inte fick gå i skolan?
Eget svar.

Kapitel 11

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

59. Varför gömmer sig David och Tove?
David och Tove gömmer sig för att de hör en bil och Tove tror att det är tyska soldater.

60. Varför får David inte gå tillbaka till skogen?
David får inte gå tillbaka till skogen för att det är farligt eftersom de tyska soldaterna kan 
komma tillbaka.

61. Vad gör motståndsmän?
Motståndsmän bråkar och förstör för tyskarna.
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Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

62. Vilken årstid tror du att det är och vad är det som får dig att tro det?
Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

63. En av de tyska soldaterna säger kinder och sedan skrattar soldaterna. Vad tror du 
att ordet kinder betyder?
Eget svar.

Kapitel 12

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

64. Varför har David aldrig firat jul?
David har aldrig firat jul för han är jude och judar firar inte jul.

65.  Vad pyntar de granen med?
De pyntar granen med glitter och glaskulor i olika färger. De sätter även ljus i granen.

66. Vad tycker David är magiskt?
David tycker det är magiskt med de tända ljusen i granen som lyser upp rummet.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

67. David är jude. Vad är det som judar inte ska göra som David gör i detta kapitel?
David äter fläskkött och det ska judar inte göra.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

68. Brukar ni ha en gran till jul? Hur pyntar ni er gran i så fall?
Eget svar.

Kapitel 13

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

69. Varför kissar David på sig?
David kissar på sig för att han blir upptäckt av en tysk soldat.

70. Varför skäller Prosit?
Prosit skäller för att han vill komma upp till David som har gömt sig i höet i ladan.
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Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

71. Varför tror du att den tyska soldaten som upptäcker David bara ler och går utan att 
säga något?
Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

72. Hur tror du att Lise vet att det är tyska soldater som kommer till gården i bilen som 
de hör?
Eget svar.

Kapitel 14

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

73. Varför kan David plötsligt börja skolan?
David kan börja skolan för han har ett nytt namn så nu tror ingen att han är jude. På så sätt 
slipper han vara orolig för att tyskarna ska ta honom.

74. Vad har David och Tove för ny hemlighet?
Deras nya hemlighet är att David har bytt namn till John.

75. Vad är skillnaden mellan den här skolan och Davids skola i Köpenhamn?
Skillnaden är att på den här skolan går alla barn i samma klass. I Köpenhamn var eleverna 
uppdelade efter ålder.

Frågor mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

76. När Knud ska ta ett foto på David säger han till David att säga omelett. Varför tror 
du att Knud säger omelett?
Eget svar.

77. Vad i texten gör att man kan tro att läraren inte är glad för att David ska börja i 
klassen?
Läraren säger efter att ha tittat på Davids papper: – Han får väl börja i klassen då. Det låter 
som om han inte vill det.

78. Varför blir Tove förvånad över att se David på skolan?
Tove blir förvånad eftersom David har berättat att han är jude och det är farligt för honom 
att gå i skolan eftersom tyskarna vill ta alla judar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

79. Vad är skillnaden mella att ta foton idag jämfört med tiden då David var liten?
Eget svar.
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Kapitel 15

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

80. Hur länge har David bott hos Lise och Knud?
David har bott hos Lise och Knud i snart ett år.

81. Hur är det tänkt att David ska komma till Sverige?
David ska komma till Sverige med hjälp av en fiskebåt.

82. Vad är anledningen till att mannen från motståndsrörelsen åker i väg utan David?
Mannen åker iväg utan David för David vill inte följa med.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

83. Varför tror du att Lise ser ut som om hon ska börja gråta när det kommer en man 
från motståndsrörelsen som ska ta David till hans föräldrar?
Eget svar. Förslag: Lise ser ledsen ut för att hon tycker om David. Hon tycker det är jobbigt 
att han ska lämna dem.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

84. Varför tror du att David inte tänker lika mycket på sina föräldrar längre?
Eget svar.

Kapitel 16

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

85. Varför vill David att kriget ska fortsätta?
David vill att kriget ska fortsätta för han vill stanna kvar hemma hos Lise och Knud.

86. Hur får de reda på att kriget är slut?
De hör på radion att kriget är slut.

87. Var är hemma enligt David?
Hemma är hos Lise och Knud på deras gård enligt David.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

88. Varför kysser Lise Knud?
Lise kysser Knud för att hon är glad att kriget är över.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

89. Vad tror du att Davids mamma har med sig för överraskning?
Eget svar.
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Kapitel 17

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

90. Vad är det för överraskning som Davids föräldrar har med sig?
Överraskningen är att David har fått en lillasyster.

91. Vad svarar David när mamma frågar om han har tänkt på dem?
David svarar att han har tänkt på dem ibland.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

92. Varför har David tårar i ögonen när han ska lämna gården?
David gråter för han vill inte lämna Lise, Knud och gården.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

93. David vill inte följa med sina föräldrar. Han vill stanna kvar hos Lise och Knud på 
gården. Skulle du ha berättat för din mamma och pappa att du vill stanna kvar hos 
Lise och Knud? Varför? Varför inte?
Eget svar.

94. Tror du att David får träffa Tove igen?
Eget svar.

Kapitel 18

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

95. Vad har förändrats under den tid som David har varit borta?
Mycket har förändrats under tiden. Många av Davids gamla kamrater har flyttat.

96. Vad tror pojkarna som David träffar i parken inte på?
Pojkarna som David träffar tror inte på att tyskarna ville sätta David i ett läger för att han 
var jude.

97. Vad vill mamma att David ska kasta?
Mamma vill att David ska kasta bilderna på Lise, Knud och Prosit.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

98. Varför tror du att rektorn har bestämt att David ska gå om ett år i skolan?
Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

99. Varför tror du att mamma säger till David att de är hans familj och att David ska 
kasta bilderna på Lise och Knud?
Eget svar.
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Kapitel 19

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

100. Vad är det som gör att mamma blir arg på David?
Mamma blir arg på David för han säger att han ska strejka i skolan om han inte får gå  
i samma klass som han gjorde före kriget.

101. Varför gör David ingenting i skolan?
David gör inget i skolan för han strejkar?

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

102. Vem är det som tycker att David ska få flytta tillbaka till Lise och Knud?
Davids pappa tycker att han ska få flytta tillbaka till Lise och Knud.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

103. Varför tror du att David kramar sin mamma i slutet av kapitlet?
Eget svar.

Kapitel 20

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

104. Vad måste David först gå över för att komma till skogen?
David måste först gå över ett fält innan han kommer till skogen.

105. Vem körde David tillbaka till Lise och Knud?
Davids pappa körde honom tillbaka till Lise och Knud.

Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

106. Varför skäller Prosit på David när han kommer tillbaka?
Prosit skäller för att han är glad över att se David igen.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

107. Hur lång tid tror du det tog från det att David lämnade gården till han kom  
tillbaka igen?
Eget svar.

108. Vad gillade du med boken?
Eget svar.

109. Tror du att det som hände i boken skulle kunna hända på riktigt? Motivera ditt svar.
Eget svar.
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Analyserande frågor

110. Vem tror du det är som berättar historien?
Eget svar.

111. Var utspelar sig berättelsen?
Berättelsen utspelar sig i Danmark, i Köpenhamn och på en gård någonstans i Danmark

112. Under hur lång tid tror du att berättelsen utspelar sig?
Eget svar.

113. Varför tror du författaren har valt titeln Pojken som blev kvar?
Eget svar


