
BOKTJUVEN	  av	  Markus	  Zusak	  
	  

Diskutera	  följande	  frågor	  i	  gruppen.	  Ta	  anteckningar	  från	  er	  diskussion	  (ni	  
kan	  turas	  om	  att	  anteckna).	  Anteckningarna	  behöver	  inte	  vara	  omfattande	  
eller	  heltäckande	  utan	  stödord/nyckelmeningar	  räcker	  bra.	  Era	  tjusigaste	  
slutsatser	  bör	  ni	  skriva	  ner	  i	  sin	  helhet!	  Ettan	  är	  viktigast,	  vilket	  betyder	  att	  
ni	  inte	  får	  hasta	  förbi	  den.	  	  
	  

Sa	  jag	  att	  ettan	  är	  viktigast?	  Om	  inte;	  Ettan	  är	  viktigast!	  
	  
1. Berättarperspektivet	  i	  boken	  kan	  utan	  tvekan	  sägas	  vara	  
ovanligt.	  Varför	  har	  Zuzak	  valt	  det	  berättarperspektiv/den	  berättare	  
han	  har	  valt?	  Vad	  har	  berättarperspektivet	  för	  effekt	  och	  betydelse	  
för	  historien?	  
	  

2. Vad	  har	  boken	  som	  företeelse/koncept	  för	  roll	  i	  historien?	  Då	  menar	  
jag	  både	  i	  praktiken	  och	  symboliskt.	  	  
	  

3. Hur	  hanteras	  familjen	  som	  företeelse	  och	  idé	  i	  historien?	  Vilken	  bild	  
lyfts	  fram	  och	  förändras	  den	  genom	  berättelsen?	  	  

	  
Döp	  dokumentet	  till	  Boktjuven_eranamn	  och	  mejla	  till	  mig!	  	  
	  
	  

	  
Bedömningskriterier,	  Skolverket.se	  
	  
A: Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett 
[verk] ur flera perspektiv. I analysen ger eleven stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från 
texterna. 
	  

C: Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett [verk]. I analysen ger 
eleven stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. 
	  

E: Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett [verk]. I analysen ger eleven stöd för 
sin tolkning genom belägg från texterna. 
	  
Detta	  kan	  ni	  förenklat	  tolka	  såhär:	  
1. Håll	  er	  till	  texten.	  Det	  är	  den	  som	  ska	  analyseras,	  inte	  något	  annat.	  
2. Tolka	  texten	  fritt	  men	  tolka	  det	  som	  faktiskt	  står	  där	  (belägg).	  
3. För	  högsta	  betyg:	  Lämna	  boken	  men	  fortsätt	  hela	  tiden	  att	  utgå	  från	  
texten.	  Segla	  inte	  iväg.	  Använd	  det	  du	  kan	  och	  vet	  om	  historia	  och	  
samhälle,	  politik,	  traditioner	  både	  då	  och	  i	  dag.	  	  

/Kristina	  


