Facit läsförståelsetest om novellen ”Den enda indianen i Vilhelmina”
s 163-177 i antologin ”Dogboy är död”.
1. Vilken årstid är det i novellen? Ge två exempel som visar på vilken årstid det är.
Svar: [svaret ska innehålla vinter samt två exempel från novellen t.ex. ”snöyra” eller ”fryser
om fötterna”.
2. Vad heter orten där början av novellens handling utspelar sig?
Svar: Vilhelmina [namnet står i titeln och även på s 164 och 165. Genom att ortnamnet står
med stor bokstav och att det står ”i Vilhelmina” så bör eleven dra slutsatsen att det är
namnet på en ort.]
3. Varför använder Dominga sin pappas kartbok?
Svar: Hon vill hitta landet Guatemala på kartan. (s 165) Adoptivföräldrarna har berättat att
det är därifrån hon kommer.
4. Varför väljer Dominga spanska som språkval i sjuan?
Svar: Hon väljer spanska som språkval eftersom det är språket som alla talar i Guatemala,
som hon kommer ifrån från början.
5. Varför står tre meningar i kursiv stil på s 166?
Svar: Meningarna är skrivna på engelska och författaren brukar skriva utländska ord med
kursiv stil.
6. Vem är det som är jag-berättaren på sida 167?
Svar: Det är Domingas biologiska mormor. Det står att hon heter Juana Garcia, att hon
undrar vad som har hänt med hennes barnbarn som är fött av hennes dotters Eusebia. På s
168 står det ”min man byggde en hydda av grenar”, vilket bekräftar att det är mormor som
är jag-berättaren.
7. Beskriv med tre meningar hur det såg ut där Dominga växte upp.
Svar: [Frågan efterfrågar tre meningar, dvs tre meningar med stor bokstav och punkt.] Man
såg majsfält och kullar och blånande berg. Hon bodde på en bondgård uppe i bergen. Det var
en vacker utsikt. Man såg många kaffebuskar osv (s 167)

DOGBOY ÄR DÖD
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”?

Svar: Alex ser sig inte som Dogboy längre. Han kallades för Dogboy när han bodde på gatan med alla
hundarna. (står på s 18-19)/När han lämnade sitt liv som gatubarn slutade han också kalla sig för
Dogboy.

2. På vilka två sätt har Alex moster svikit och bedragit honom?
Svar: 1) Hon hade aldrig berättat för Alex att hans pappa hade ringt och frågat efter honom.
2) Hon hade själv tagit hand om pengarna som pappan hade skickat till Alex.

3. På s 8 får Alex och Zofi besök. Av vem?
Svar: Det var av en författare, nämligen Monica Zak som har skrivit boken om Alex Dogboy.
4. På s 9 finns en liknelse. Vilken?
Svar: En massa minnen rusar mot mig som en skenande långtradare.
5a) På sida 11 står ordet resistol med kursiv stil. Vad är resistol?
Svar: Resistol är lim, vilket man förstår eftersom det står att Alex sniffade. På s 10 står det att han
sniffade lim. [Monica Zak har för vana att skriva utländska ord med kursiv stil i sina texter.]
5b) Varför står ordet med kursiv stil?
Svar: Ordet står med kursiv stil därför att det är ett lånord från spanska språket.
6. Vilken färg har väggarna i Alex lilla lägenhet? Svaret står på sida 12.
Svar: På mitten av sidan står det att väggarna är turkos, som är en nyans av blå.
7. Varför svär Alex i texten på sida 14?
Svar: Alex svär för att han är arg och besviken på sin mamma, som aldrig har brytt sig om Alex och
Alex är fortfarande väldig arg över detta. Hans mamma har skadat honom så mycket att han inte kan
förlåta henne.

8. Vad finns att se på filmen på videokassettbandet som Alex bror kommer med?
Svar: Det finns en videohälsning från Alex pappa.
9. Vad är lempira?
Svar: Det är valutan i Honduras. (Man förstår på s 17 att Alex ger grannen pengar (50
lempira) för att han ska spela in Alex.
10. Varför brukar Alex bjuda grannarnas barn på mat?
Svar: Alex vill att inte barnen ska vara hungriga, eftersom han själv vet hur hemskt det är. (s 20)
11. Hur hade Alex pappa dött?
Svar: Han fick en hjärtinfarkt/en hjärtattack (överst på s 22 står ”Det var visst hjärtat.”).
12. Hur får Alex reda på att hans moster hade svikit honom?
Svar: Han hittar kvitton längst ned i en kartong som innehåller saker efter hans döda pappa.
13. Varför kan inte Alex hämnas på sin moster?
Svar: Han kan inte hämnas på henne eftersom hon är död (s 24).
14. Novellen är skriven med presens som tempus. Ge exempel på detta.
Svar: En mening där verben slutar på R tas ut tex ”Sen tiger jag igen och stirrar dumt in i kamerans
svarta öga men sen kommer orden.” (längst ned på s 17). Det kan inte vara en mening i en dialog
som tas ut eftersom man oftast talar i nutid i dialogen.
15. Novellen är en jag-berättelse. Ge exempel på detta.
Svar: En mening där ordet jag finns med skrivs ned. T.ex. första och andra meningarna i novellen visar
på att det är en jag-berättelse. Tex ”Visst minns jag” på mitten av sida 11.

”Minnesförlust” av Monica Zak i ”Dogboy är död”, Opal, 2014.
Läs novellen ”Minnesförlust” på sidorna 185-205 och besvara sedan följande
läsförståelsefrågor.
1. Förklara novellens titel.
Enkelt svar: Jag-personen/Antonio/Gaspar har förlorat/tappat sitt minne från hur det var när
han växte upp och vad hans föräldrar hette. Han har också glömt sitt riktiga namn.
Utvecklat svar: Jag-personen upplevde hemska händelser i barndomen som gjorde att han
glömde bort sitt namn och sin identitet. Han har alltså förlorat sina minnen från sin tidiga
barndom.
Välutvecklat svar: Jag-personen upplevde hemska händelser i barndomen, vilka gjorde att
han glömde bort sitt namn och sin identitet. Han har alltså förlorat sina minnen från sin
tidiga barndom. Han bestämmer sig för att skriva ned sina minnen. Var eftersom han skriver
ned sina minnen börjar han minnas allt mer. När han letar efter sin barndomsby får han inre
bilder/minnen av hur det såg ut där. När han hittar rätt by faller alla pusselbitarna på plats
och han minns till och med var familjens nedbrända affär låg.
2. Hur kom det sig att jag-personen börjar kallas för Gaspar? (s 186)
Svar: Jag-berättarens storebror hette Gaspar. Det var det enda namn från sitt förflutna som
jag-personen mindes när sjukhuspersonalen frågade vad han hette.
3. Vad betyder tupiscar?
Svar: När man bryter stänglarna med de mogna majskolvarna, men låter majskolvarna hänga
kvar för att de skall torka.
4. Vad menas med att spanska är det officiella språket? (s 191)
Svar: Det är det språk som talas i offentligheten i det landet, alltså av myndigheter och i
skolan. I detta fall av militären.
5. Varför står ordet kyrkan i bestämd form (s 187 och 189)?
Svar: Det finns bara en kyrka i byn, därför kan man tala om kyrkan i bestämd form.
Men det är också så att varje by har en kyrka som är en central samlingsplats och därför kan
man tala om 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”?
Svar: Att göra dem synliga/ Att sluta gömma undan dem.

7. Vilket av alla minnen som jag-personen skriver ned i sin skrivbok är mest positivt,
enligt dig? Motivera ditt svar.
Rimliga svar: Några av minnena 1-4 på s 187. Möjligen också början av minne 5.
8. På s 188 finns en liknelse. Skriv av den som ett citat på linjen nedan.
Svar: sitta tyst som en kanin
9. På vilket sätt försörjde sig jag-personens familj innan militären tog dem tillfånga?
Svar: De hade en liten affär. Ev. också att de hade ett majsfält där de odlade majs som
såldes.
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?
Svar: Brådskande/väldigt snabbt och oplanerat
Eget svar.
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
stilgrepp?
Svar: Det är en metafor.
12. På s 197 blir jag-personen relegerad från Casa Alianza. Varför blev han relegerad?
Svar: Han sparkade läraren på benet. (Orsaken behöver inte nämnas.)
13. På s 198 är jag-personen på ett kontor i Guatemala City. Jag-personen darrar under
samtalet med kvinnan. Varför darrar han?
Svar: Han är rädd.
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”?
Svar: Det är kvinnan på kontoret i Guatemala city som beskrivs och presenteras i stycket
innan (minne 17).
15. På barnhemmet Tio Jun (s 198-199) får jag-personen en ledarroll. Vilken?
Svar: Han får träna småbarnen i basket.

16. Vilka likheter finns mellan Antonio och Alex Dogboy?
Svar: Båda saknar sina föräldrar. Båda var gatubarn. Båda hade en hund. Båda tillbringade tid
på ett barnhem. Båda hade en otrygg barndom. Båda lever i Latinamerika. Båda talar
spanska.
17. Finns det några viktiga skillnader mellan Antonio och Alex Dogboy?
Alex sniffade lim, vilket aldrig Antonio gjorde. Antonio söker ivrigt efter sina föräldrar, vilket
inte Alex gjorde. Antonios föräldrar blev dödade medan Alex Dogboys föräldrar övergav
honom.
18. Monica Zak gör många gestaltningar. Välj en gestaltning på s 203. Skriv den som ett
citat på linjen nedan.
Exempel på gestaltningar:
Nu börjar jag tala med folk. Jag frågar.
Jag står och väntar i mörkret i god tid.
Det är isande kallt.
När vi närmar oss känner jag mitt hjärta dunka mot bröstkorgen.
Jag ser några få hus, det är inget jag känner igen.
Jag går långsammare och tyngre.
Långsamt går jag vidare
Benen känns som trädstammar.
Tänderna skallrar och jag gömmer händerna i armhålorna.
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

De sinnen som förekommer i den citerade gestaltningen ska vara förkryssade.
20. Vad känner jag-personen igen i sin barndomsby när han väl har hittat den?
Svar: Han känner igen kyrkan och han känner igen den stenlagda vägen. Han känner igen en
kvinnas klädsel som liknar hans mors klädsel. Han känner också igen platsen där affären låg.

21. Av vilka två anledningar är mannen med cykeln misstänksam mot jag-personen på s
204?
Anledning 1: Att jag-personen är klädd som en stadsbo, inte som en indianpojke.
Anledning 2: Att jag-personen talar spanska, inte ixil-indianernas språk.
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?
Svar: Mannen minns att en liten pojke som hette Antonio fördes bort i en helikopter.
Helikopter-färden mindes ju jag-personen i minne 11.
23. Varför börjar jag-personen nästan gråta på s 205? Sätt kryss framför rätt alternativ.
Flera kryss än ett gör svaret ogiltigt.
Rätt svar: Han gråter nästan av glädje.

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.
Rätt svar: Målmedveten och känslosam
Exempel på motivering:
Antonio letar målmedvetet efter sina rötter d.v.s. efter byn där han växte upp. Han söker
upp många olika instanser, t.ex. barnhem, Socialministeriet (s 201) för att ta reda på sin
riktiga identitet. Han åker också runt till olika byar för att hitta den som överensstämmer
med hans minne.
Vi märker också att jag-personen är känslosam. Han svävar ofta mellan hopp och förtvivlan.
Ibland känner han sig väldigt ensam. Han håller också på att börja gråta av glädje när han får
beskedet om att han har en syster och andra släktingar som är vid liv.
[Någon kanske anser att han är kaxig eftersom han sparkar läraren på benet, men det måste
väl snarare ses som att han är besviken och känner sig så orättvist behandlad att han inte
kan kontrollera sina impulser/känslor.]

25. Vad tror du kommer hända nu när han följer med mannen?
Rimligt svar: Svaret måste innehålla någon form av återförening med hans syster och ev.
hans övriga släktingar. Detta eftersom sista meningen lyder ”Innan vi kommer fram till min
systers hus…” vilket visar att han kommer att komma fram till systerns hus. Kanske inte
systern är hemma just då, men på något sätt ska jag-personen återförenas med sin syster.
Sedan kanske eleven också skriver att Antonio flyttar dit eller andra saker som förändrar
hans liv på lång sikt.
Extra: Vilka lärdomar kan samhället dra av denna novell? Vilka andra budskap finner du?
Elevens egna svar om vilka lärdomar vi kan dra av novellens innehåll.
Extra för läraren – att diskutera:
På vilka sätt hör denna novell ihop med novellen ”Den enda indianen i Vilhelmina”? Hitta
samband/kopplingar/likheter mellan de två texterna. Jobba i par.
Svar:
Enkelt svar: Båda texterna handlar om latinamerikanska indianbarn.
Utvecklat svar: I båda texterna har soldater i inbördeskrig skadat barnets familjemedlemmar.
Välutvecklat svar: I båda texterna söker huvudkaraktären efter sin identitet och sina rötter.
Att de finner svar på sitt sökande medför en lättnad och utgör en vändpunkt i deras liv.

FACIT - Läsförtåelsetest
om novellen ”Som man skjuter småfåglar”
s 41-48 i ”Dogboy är död”
Ditt namn:____________________
Läs igenom novellen 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 i och förstör
regnskogen på olika sätt. Guldgrävarna är även
hotfulla mot indianerna.
Kryssa i rätt svar:
1.
□ Hyddan är kvadratisk.
X Hyddan är cirkelformad.
□ Hyddan är rektangulär.
Kommentar: Det står att hyddan är byggd som en ring.
2.
□ Bara Moriwes familj bor i hyddan som beskrivs.
□ Fem familjer bor i hyddan som beskrivs.
X Sexton familjer bor i hyddan som beskrivs.
Kommentar: Det står längst ned på s 41 att ”byns 16 familjer bor i den stora
runda maloka-hyddan”
3. På vilka sätt förstör främlingarna/guldgrävarna tillvaron för yanomamistammen? Nämn minst två sätt.
Tänkbara svar: De ljög om att by-borna skulle få gevär och ammunition, men de
har ännu inte fått detta. De stjäl bananer/bananstockar. De för mycket
oväsen/gör oljud. De hugger ned träden. De landar med flygplan som låter
väldigt mycket.

4. Varför vill inte Moriwes pappa lämna platsen än? (s 43)
Svar: Han vill kunna skörda det som de har odlat.
5. Nämn en sak som Moriwe äter i novellen.
Svar: En matbanan/en bit papaya.
6. Av vilka två orsaker vill de fem pojkarna se guldgrävarna
Svar: De vill se främlingarnas ansikten + de vill se allt det där som för så mycket
oväsen (svaret står längst ned på s 43)
7. Skriv av den mening som visar att fyra av pojkarna ska dö.
Svar: ”De vet inte att fyra av dem bara har en timme kvar att leva” (sista
meningen i första stycket på s 44)
8. Det finns en liknelse på s 44. Skriv av den
Svar: Glädjen stiger i dem som cikadornas sång på kvällen/Det ser ut som om
jorden fått en sjukdom. (En liknelse har ordet som i sig)
9. Varför är pojkarna obeväpnade?
Svar: Pil och båge har de bara med sig när de ska på jakt. (Nu ska de inte på
jakt.)
10. Vilket giftigt ämne använder guldgrävarna?
Svar: De använder kvicksilver (står på s 45)
11. Vad leder användningen av det giftiga ämnet till?
Svar: Eftersom kvicksilver är giftigt dör fisken. (Varje dag ser de vita och
uppsvällda fiskar flyta förbi med magarna i vädret.)
12. Hur mycket är klockan när indianerna hämtar liken?
Svar: Klockan är 00.30 eller senare (efter midnatt).
13. Vad leder till att indianstammen ger sig av från platsen?
Svar: Mordet på de fyra pojkarna har fått dem att bestämma sig att lämna
hyddan.

14. Beskriv indianstammens begravningsritual.
Svar: Först bränns kropparna. Benen krossas och läggs tillsammans med aska i
kalebasser (visa gärna bild). De bär kalebasserna med sig till en ny plats. Då
kokar man banansoppa. När soppan är klar rör de ned askan från de döda.
Sedan äter alla släktingar av soppan.
15. Hur lång tid går det i novellen?
Svar: Det går lite mer än ett halvt dygn. (Novellen börjar på morgonen eftersom
det står att ”Det öronbedövande dånet väcker dem.”. Novellen slutar några
timmar efter midnatt. Först hämtas ju de döda kropparna, sedan bränns de och
därefter ger sig alla indianer iväg.)
16. Förklara titeln ”Som man skjuter småfåglar” utifrån novellens handling.
Svar: Titeln syftar på att guldgrävarna brutalt sköt fyra av indianpojkarna som
man skjuter småfåglar, d.v.s. utan eftertanke och utan empati.
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

Läs novellen ”Yussuf, pojken med 70 kameler”
på s 69-85 i Monica Zaks novellantologi ”Dogboy är död”
1. Varför är Yussuf arg på första sidan i novellen?
Svar: Han är arg för att farmor tjatar på honom att han ska gifta sig.
2. Vad betyder verbet grubbla (s 69)?
Svar: Tänka mycket på/fundera över
3. Hur många kameler tänker farmor betala i hemgift till brudens familj?
Svar: 30-40 kameler (nämns överst på s70)
4. Vad är en gogooley?
Svar: Öknens turfågel/En fågel som lever i öknen. Det sägs att fågeln bringar tur.
5. Beskriv hur kamelerna beter sig på morgonen när Yussuf är på väg till dem.
Enkelt svar: Ett av verben som nämns nedan.
Välutvecklat svar: Kamelerna brölade, de trampade otåligt och de knuffades.
6. Beskriv Yussufs dagliga arbetsuppgifter som kamelskötare.
Svar: Han vaktar dem under tiden de betar. Han ser till att inte någon kamel springer
iväg. Han letar fästingar på kamelerna. När han har hittat en fästing tar han bort den och
dödar den. Sedan mjölkar han kamelhonorna. Några av kalvarna ger han mjölk. Han
promenerar med kamelerna till ett vattenhål. Han skyddar kamelerna från farliga djur
som hyenor och schakaler.
7. Vad betyder det att ”mjölka kameler var karlgöra” (Zak, s 73)?
Svar: Karlgöra betyder att det var något som männen (karlarna) fick göra.
8. Varför sinar brunnarna (s 76)?
Svar: Brunnarna torkade ut eftersom det inte hade regnat på flera år.
9. Varför bär Yussuf två stora stenar med sig (längst ned på s 80)?
Svar: För att skydda kamelerna från farliga djur som hyenor, schakaler och ormar.

10. Nämn två saker i Yussufs beteende som visar att han bryr sig om sina kameler.
Svar [Två av följande saker nämns.]: Han sjunger för dem. Han reciterar dikter för dem.
Han plockar bort fästingar från deras päls. Han har täljt skällor som han har hängt runt
deras halsar. Han känner igen varenda kamel.
11. Skriv av en mening på s 83 som visar att Yussuf är intresserad av flickan Ihrah.
Svar: ”…Yussuf var helt enkelt tvungen att nämna Ihrahs namn.” eller ”Han gjorde det
flera gånger.”
12. Hur kommer det sig att några kameler smiter ifrån Yussuf på s 83-84?
Svar: Yussuf har så roligt med den andra pojken då de spelar spel, så han märker inte att
kamelerna smiter iväg.
13. Det finns en liknelse på s 85. Skriv av den som ett citat nedan.
Svar: ”Tankarna virvlade som sandkornen i en sandstorm.” (Zak, s 85)
14. Hur lång tid går det i novellen? Sätt ett kryss i rätt ruta.
□ en vecka
□ ett dygn
X en dag (från morgon till kväll)
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

X positiv och nöjd

□ ointresserad och lat

Exempel: Han är positiv eftersom han tänker på ett bra sätt. Trots att han går flera
timmar varje dag är han glad över sina arbetsuppgifter och över sällskapet med
kamelerna.
Han är nöjd eftersom han gillar sitt jobb med kamelerna. Han blir mätt av den goda
maten som farmodern har lagat. Han drömmer om framtiden, men klagar ändå inte över
nuet och den situation som han befinner sig i.

8. Vad hände den 23 oktober 1983?
Svar: Soldater kom. De sköt flera ur Domingas familj, men inte Dominga eftersom hon satt
på sin moster Victorias rygg inlindad i en sjal. Victoria lyckades fly. Soldaterna sköt också
Domingas pappa, fast på en annan plats. Mormor, Victoria och två barn (varav Dominga var
ett) lyckades fly. Men de omringades av militärer. Soldaterna slet barnen från kvinnorna och
kastade bort dem. Mormor knuffade sig förbi soldaterna och hämtade barnen.
9. Hittar du liknelsen på s 170? Skriv ned den här nedan.
Svar: Barnens skrik skar i mig som machetehugg.
10. Vart skulle barnen föras på s 171?
Svar: Barnen skulle köras till nunnorna inne i sta’n Rabinal.
11. Varför tackade mormodern ja till att Dominga skulle adopteras?
Svar: En adoption skulle garantera att Dominga överlevde.
12. Varför kan inte Dominga somna efter telefonsamtalet som hon fick på s 174?
Svar: Hon är glad och förtvivlad om vartannat. Hon har just fått reda på att hon har en
mormor.
13. Förklara sista meningarna i novellen: ”Det har gjort mig hel. Nu vet jag vem Dominga
är. På riktigt.” (s 177)
Svar: Dominga har alltid undrat över sitt ursprung. Nu har hon fått veta vad som hände med
hennes föräldrar och att hon har sin mormor kvar i Guatemala.
14. Vilket budskap har novellen? Resonera kring novellens budskap.

