
Djupläsning Vittne av Robert Swindells 
 

 

Träff 1.(kom igång med strategier). 

(Behöver varsin bok samt blyertspenna. Ordbok och 

kartbok kan också vara bra att ha tillgängligt fysiskt 

eller digitalt). 

Diskutera vad boken kan komma att handla om. Vad säger 

framsidan?1  

Introducera läsmarkeringar: 

 

 

Ringa in 

innan 

läsning 

symboler 

som kan 

passa3. 

 

 

Läs baksidan gemensamt. 

  

 

                                                           
1 Del av orienteringsfas  
2 Finns i större format i bilaga 
3 Finns i större format i bilaga 

 

Dessa ska 

användas 

under 

läsningen 

för att 

göra det 

lättare 

att 

förstå 

texten.2 

 



Kapitel 1 

 

Ord innan läsning: 

Halmhus, “knäppa lite bilder”, hotelser , loftgång, gestikulera, polerat, 

gläfte, butiksbiträde 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat:Det hade varit dom att försöka lirka en jordnöt uppför Mount Everest 

med bara näsan. 

Varför måste man överhuvudtaget gå till skolan på sin födelsedag? 

Fråga: Vad hade ni gjort om ni såg ett rån 

 

Kapitel 2 

Ord innan läsning:stuprör, patetisk, vansinne, hederlig, strosa, 

vadslagningsbutik, kåken, måfå 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: Så fort hon vände ryggen till smet jag iväg. s.17 

 

Texten, mig själv, omvärlden: 

 

Utgå från följande citat: det saknar två burkar i hans sexpack, som min 

pappa brukar säga. s.19 

1. TEXTEN: Förklara i vilket sammanhang meningen är tagen ur. Försök att 

ifrågasätta, problematisera och belysa ur flera olika perspektiv. 

 

2. MIG SJÄLV: Koppla till egna erfarenheter och tankar. 

 

3. OMVÄRLDEN: Lämna texten och blicka ut - har du hört eller sett något 

liknande? (nyheter, bok, film, spel etc.) 

 

Ordspråk: 

Vad är ett ordspråk? Prat om valfritt ordspråk.  

Vad betyder: 



• Den som väntar på nåt gott väntar aldrig för länge. 

• Kasta inte pärlor åt svinen.  

• Man ska inte kasta sten i glashus.  

 

Träff 2 

 

Kapitel 3 

Ord innan läsning: reagerar, amatör, dunkar 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: den här leken kändes inte rolig längre s.24 

Hans skulle aldrig få mina bilder vad som än hände s.27 

Glödlampan där i taket saknades,och där i dunklet stod min gamla polare 

Smiffy och hans två kompisar, Fisto och Gonoff. s.28 

 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/filmar-olycka-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-

hj%C3%A4lpa-till-1.123638 

Läs artikeln4 om folk som filmar vid olyckor och  

Texten, mig själv, omvärlden: 

1. TEXTEN: Förklara i vilket sammanhang meningen är tagen ur. Försök att 

ifrågasätta, problematisera och belysa ur flera olika perspektiv. 

 

2. MIG SJÄLV: Koppla till egna erfarenheter och tankar. 

 

3. OMVÄRLDEN: Lämna texten och blicka ut - har du hört eller sett något 

liknande? (nyheter, bok, film, spel etc.) 

 

Träff 3 

Kapitel 4 

 

Ord innan läsning: ögonvittne, knall 

Högläsning eller enskild läsning 

                                                           
4 Finns som bilaga 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/filmar-olycka-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-hj%C3%A4lpa-till-1.123638
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/filmar-olycka-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-hj%C3%A4lpa-till-1.123638


Citat: De såg inte särskilt tuffa ut längre. s.32 

Varför var den där killen beredd att döda folk för att få tag på den? s.34 

Vem är du då - stora stygga vargen? 

Min hjärna hade börjat lägga ihop två och två (s.31) 

 

Lyssna på Tre små grisar i Klassiska sagor som världens barn har hört av Lena 

Johansson på inläsningstjänst 

https://portal.inlasningstjanst.se/bookshelf/play/id/7727.html 

 

Diskutera sagan. Hur är stora stygga vargen. Vad är sensmoralen med sagan? 

(Vad vill den säga/förmedla? 

 

 

Träff 4 

Kapitel 5 

 

Ord innan läsning: vaksam, hejdade, anlände, förvilla, civilklädd, vaksam 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: Jag visste vad det betydde. Hade sett det på TV. s.39 

Min portion hade förvandlats till en skosula. s.43 

 

Kapitel 6 

 

Ord innan läsning: tornade upp sig, ultrarapid, kaskad 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: Jag vill att du talar om för den här mannen vad du gjorde med kortet 

till kameran. s.45 

allt gick i ultrarapid, utom min egen hjärna s.47 

jag var rätt förvånad själv s.49 

 

https://portal.inlasningstjanst.se/bookshelf/play/id/7727.html


Träff 5 

Kapitel 7 

Ord innan läsning: nervvrak, ruskade 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: 

Jag borde inte sagt något om flingorna. 

Jag kanske fångade nåt med kameran utan att veta om det. s.56 

 

Kapitel 8 

 

Ord innan läsning: gärningsmannen, cyanid gas, förhastat 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: som att se gräs växa s.58/59 

Min kollega och jag har kommit för att tacka dig. s.62 

Vilken uppståndelse från media? 

 

Träff 6 

Kapitel 9 

 

Ord innan läsning: loftgång, protestera, måfå. 

Högläsning eller enskild läsning 

Citat: Om han ringde till dem så hjälpte det inte. s.70 

Det är det unga supervittnet och hans trogna följeslagare. s.71 

Sammanfatta boken tillsammans utifrån läslapparna. 

Återkoppla till vad boken handlat om. Ringa in symboler. 

Kolla på läsandets-cirkel5. Vilka faser har vi varit i? 

 

                                                           
5 Finns bland bilagor 



Läsandets-cirkel (finns som bilaga) 

 

Bilagor: 

Text om olyckor där folk filmar istället för att hjälpa 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/filmar-olycka-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-

hj%C3%A4lpa-till-1.123638 

 

Bild: Bild: Bertil Enevåg Ericson / TT 

Filmar olycka i stället för att hjälpa till 
GÖTEBORG Folk fortsätter att filma och fotografera olyckor istället för att hjälpa till. Något som 

väcker starka reaktioner. 

Viktor Eriksson 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/filmar-olycka-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-hj%C3%A4lpa-till-1.123638
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/filmar-olycka-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-hj%C3%A4lpa-till-1.123638
http://www.gp.se/av/Viktor+Eriksson


 22:14 - 6 aug, 2015 

Det var i tisdags, den 4 augusti, som en pojke i 15-årsåldern påträffades under 
vattnet vid Askimsbadet efter ett larm om drunkningstillbud. Linda Hallin var en av 
personerna plats som försökte hitta pojken i vattnet innan räddningstjänsten kom och 
tog över med dykare. I efterhand säger Linda Hallin att hon kände en enorm 
frustration över att folk istället för att hjälpa till stod och filmade och fotograferade och 
var i vägen för räddningstjänsten. 

– Jag ser upp mot bryggan och både vuxna och ungdomar, de står och filmar. När 
räddningspersonalen kommer springande kommer de knappt ut på bryggan. När de 
väl får upp pojken får de skrika åt folk att backa undan. Sen när de börjar hjärt- och 
lugnräddning på pojken så går folk fram och filmar och fotar det också. Hur tänker 
de? 

I en intervju med P4 Göteborg berättar anestesisjuksköterskan Sixten Lindblom att 
han vid flera tillfällen varit med om att personer som filmar och fotar stör 
räddningsarbetet. Bland annat vid ett tillfälle där en person drabbats av ett hjärtstopp 
inne i stan. 

– När vi lyfte upp honom på båren för att få in honom i bilen så står folk i vägen så att 
vi inte kom fram. Då får en kollega gå framför och knuffa undan folk. Sen när vi lyfter 
in honom i bilen, så är det två personer som försöker knö sig in i ambulansen och 
fota honom där inne, säger Sixten Lindblom som även uttrycker frustration över 
situationen vid Askimsbadet. 

– Man blir lika upprörd varje gång. Jag vill bara ha svar på vad folk ska ha fotona och 
filmerna till. Man kränker personen som blir räddad. 

Linda Hallin tycker att det behöver startas en större diskussion kring beteendet och 
att något konkret behöver ske innan det går riktigt illa. 

– Om det är en rondell som behöver byggas så händer inte något förrän det sker en 
olycka. Är det samma med fotograferandet? Jag vet att polis och räddningstjänst 
ibland går ut och informerar om att detta är ett problem, men folk håller ju fortfarande 
på. Jag vet också att folk har rätt att filma och fotografera, men det borde vara böter 
när man hindrar räddningstjänstens arbete. 

Petter Backlund vid räddningstjänsten säger att det inte är deras uppgift att hindra 
någon från att filma en räddningssituation. Vad räddningstjänsten kan göra är att 
spärra av ett område, bland annat med hänsyn till den drabbade. 

– Sen kan man ju tycka att det är på gränsen till lite oetiskt att filma eller fotografera 
när personer befinner sig i väldigt kritiska situationer som de inte velat hamna i. De är 
kraftigt skadade eller utsatta och har inte bett om att fotograferas och kan inte värja 
sig, säger Petter Backlund. 

MER INNEHÅLL 
populärt på gp.se 

Viktor Eriksson 

 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2793096-15-aringens-skador-fortsatt-livshotande
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6227333
http://www.gp.se/av/Viktor+Eriksson


Läslappar kopplade till läsmarkeringarna

Miljö 

-Varför är det 

viktigt/oviktigt. 

-Hur ser det ut? 

Kapitlet 

-Vad skulle det kunna 

heta? 

-Hur kan/skulle du 

referera till det? T.ex. 

kapitlet med hunden 

Karaktärer 

-Hur ser andra på 

karaktären? 

Miljö 

-Hur vet vi hur det 

ser ut? 

 

Nya tankar eller 

ovanliga idéer som 

du vill läsa igen 

Återkoppling 

-Ser du någon likhet 

med ditt eget liv? 

Alternativ ett annat 

verk (film, bok, spel, 

låt etc.) 

Ord 

-Fanns det några 

kluriga 

ord/meningar/uttryck? 

-Vilka? 

_________ 

-Vilka detaljer var 

viktiga? (Namn, 

fakta, ord). 

Konflikt/händelse 

-Vad skulle du göra? 

! 

-Fanns det något som 

överraskade dig? 

-Vad? 

Konflikt 

Vad tror du kommer 

hända? 

Alternativt vad har 

hänt? 

Karaktärer 

-Vilka 

egenskaper/karaktärs

drag har personerna 

i texten? 



 

     Läsandets-cirkel/faser 

i läsprocessen (figur av J.A 

Langer. Översatt av Mary Ingemansson 

och Petra Magnusson) 

Läsmarkeringar  

(från Building liettary through classroom 

discussion av Mary Adler and Eijla 

Rougle). 



 

 

 



 

Vittne extra 

Ordkunskap. 

Dra streck mellan ord och dess betydelse 

1. Gestikulera  A. Slumpmässigt 

2. Hotelser 
 

 B. Nybörjare/icke 
yrkesmässig utövare 

3. Gläfste  C. Komma framjäkta 

4. Strosa  D. Prata med händerna 

5. Måfå  E. Småskälla 

6. Amatör  F. Vilseleda 

7. Knall  G. Jäkta/ila/rusha 

8. Anlände  H. Varning 

9. Ruskade  I. Traska/promenera 

10. Förvilla  J. Smäll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loftgång Kaskad Hejda Ultrarapid 

Para ihop ord med bild genom att dra streck 

mellan dem 

https://www.synonymer.se/sv-syn/icke-yrkesm%C3%A4ssig-ut%C3%B6vare
https://www.synonymer.se/sv-syn/icke-yrkesm%C3%A4ssig-ut%C3%B6vare


Vad tror du menas med uttrycket? 

• Min portion hade förvandlats till en skosula (s.43) 

 

 

• Så fort hon vände ryggen till smet jag iväg (s.17) 

 

 

• Det fattas två burkar i hans sexpack (s.19) 

 

 

• Vit som ett lakan (s.16) 

 

 

• Pilade iväg som en råtta (s.17) 

 

 

• Som att se gräs växa (s.58-59) 

 

 

• Det hade varit som att försöka lirka en jordnöt uppför Mount Everest med bara 

näsan.  

 

 

Boken är baserad på en verklig händelse. Vet du någon verklig händelse som du skulle vilja 

läsa en skönlitterär bok om? 

 

 

  



Swindells, Robert 

Land/region: Storbritannien 

Född: 20 mars 1939 (Bradford, England, Storbritannien)  

Språk: Engelska 

Genrer: Barn & Ungdom 

 Den brittiske barn- och ungdomsförfattaren Robert Swindells föddes i Bradford och är bosatt i 

Yorkshire. Han bedrev tekniska studier vid Huddersfield Polytechnic School 1969-72. 1972 tog 

han lärarexamen och läste vid universitetet i Bradford 1986-87. Vid 17 års ålder anslöt han sig till 

RAF och studerade fredsfrågor. Swindells har haft varierande arbeten som t.ex. affärsbiträde, 

tryckeriarbetare, kontorist, ingenjör och korrekturläsare. Han undervisade också i åtta år innan 

han blev författare på heltid. 

Robert Swindells producerar både romaner och noveller för ungdomar. Hans strävan är att 

stimulera barns och ungdomars läsning genom att underhållande presentera en spännande eller 

thrillerliknande intrig kring ett tänkvärt och djuplodande stoff. Swindells stil är realistisk och hans 

berättelser tar avstamp i en verklighetstrogen engelsk samtid, ofta i den för honom kända 

Yorkshiremiljön. Han förenar aktuella, samhällspolitiska problem med konflikter och 

frågeställningar på mer privat nivå. I Swindells berättelser sviks ofta barnen och ungdomarna av 

vuxna och de tvingas utveckla och lita till eget omdöme och egen handlingskraft. Återkommande 

gestaltar han en problematik mellan offer och förövare där offren inte sällan är de unga. Trots 

dramatiska och hotande händelser löser sig oftast problematiken och böckerna förmedlar hopp. 

En av Swindells mest kända romaner är "Kallt som i graven" (1993, Stonecold) som i en 

spännande berättelse på ett inträngande sätt belyser hemlösas och uteliggares hårda tillvaro i 

England. För denna bok erhöll han Carnegiemedaljen 1994. "Kallt som i graven" är ett gott 

exempel på Swindells strävan att locka till läsning genom en stilistisk och tematiskt förening av 

underhållning, spänning och allvar. Handlingen skildras ur två perspektiv. Förövaren Shelter 

redogör i en rapporterande, dokumentär stil för motiven till sina handlingar i numrerade kapitel 

med rubrikerna "Avrapportering 1" osv. Shelter har tagit på sig rollen att frigöra hemlösa från 

deras lidanden genom att locka dem med härbärge och därefter beröva dem livet. Han har själv 

tagit namnet Shelter och reflekterar över namnets konnotationer: "skydd, skydd undan kylan, 

skydd undan stormens attacker", vilka svarar dåligt mot den faktiska funktion han har för sina 

https://www.alex.se/lexicon_dictionary/article/92-intrig
https://www.alex.se/lexicon_dictionary/article/175-stoff


offer. 17-årige, hemlöse och arbetslöse Link har bokens andra perspektiv och berättar om hur 

han flyr vantrivseln med styvfadern i hemmet och inledningsvis lånar logi och får mat hos 

storasystern och dennes sambo. Sambons allt större missnöje med situationen driver Link ut på 

gatorna där han slutligen träffar Shelter. Link undkommer dock Shelter och lyckas med hjälp av 

Gail att avslöja Shelter. Liksom författaren är Link född i Bradford vilket stärker romanens 

realistiska utgångspunkt. Språket i romanen är genuint vardagsrealistiskt. "Det är många såna 

som jag runt Covent Garden. Eller så kan jag sticka från London helt och hållet. Det är ju ett fritt 

land, eller hur?" lyder Links slutord. 

Dramat i "Unbeliever" (1995) utspelar sig i en familjesituation inom ramen för en religiös sekt. 

Annabels far ansluter sig till den fundamentalistiska sekten The Little Children och skrämmer och 

ansätter sin familj genom att börja praktisera dess rigida läror i hemmet där modern är dödssjuk 

i cancer. För att undkomma faderns styrning av hennes liv flyr Annabel till London. Sekten visar 

sig dock vara en täckmantel för något mer ondskefullt där föräldrar luras och oskyldiga barn 

utnyttjas på läger under förevändning att döpas och renas. 

"Blackout" (1997, Smash!) handlar om nationalism och rasism och skildrar den vänskapskonflikt 

som uppstår mellan Ashraf och Steve när de ansluter till den militanta invandrarorganisationen 

Khalifa respektive rasistiska Blackout. 

"Dosh" (1999) är en spänningsberättelse som handlar om överlevnad och utspelar sig i hård 

gängmiljö. För att kunna överleva som arbetande ungdom i Cottoncraft måste en del av lönen gå 

till gänget Push ledare Flitcroft. I protest tar Maisie Malin och hennes vänner initiativet att bilda 

gänget Pull. När Flitcroft involveras i en ny ondskefull affär antar Pull den riskfyllda utmaningen 

att störta honom. "Dosh" förmedlar budskapet att styrka uppnås genom sammanhållning och 

gemensam aktion. Exakta klockslag för när händelser utspelar sig skapar en dokumentär stil och 

ger intryck av autenticitet. 

"Pistolen" (2002, A Wish för Wings) handlar om 13-åriga Jenna som vill bli pilot. Hon hittar en 

laddad pistol hemma hos sin deprimerade morfar och underrättar oroligt sin familj om 

upptäckten. Några dagar senare är pistolen borta och Jenna misstänker att brodern Ned tagit 

den. 

"Ruby Tanya" (2004) handlar om vännerna Ruby Tanya och Asra som bor med sina familjer på 

en flyktingförläggning i väntan på besked om uppehållstillstånd. Boken för en moralisk 

frågeställning och när en bomb exploderar i vännernas skola startas rykten om vem som är 

skyldig. Flickornas vänskap utsätts för hårda prövningar men manar dem, liksom exempelvis 



ungdomarna i "Dosh", samtidigt till att aktivt agera. I likhet med flertalet av Swindells romaner 

ger "Ruby Tanya" på ett inkännande sätt inblick i nutida unga människors tillvaro, 

problematiserar och skildrar möjligheterna att påverka och att sluta vara offer. 

Artikeln skriven av: Ika Jorum. Publicerad: 4 oktober 2005  

Senast uppdaterad: 28 november 2007 av Alex redaktion 

 

 

Frågor kring Robert Swindells och hans böcker 

1. Vad har författaren jobbat som tidigare? 

 

 

2. Går det att se i boken Vittne? Skriv gärna ett exempel på varför eller varför inte. 

 

 

3. Vilken stil har Swindells berättelser? 

 

 

4. Vad handlar "Kallt som i graven" om? 

 

 

5. Finns det någon likhet mellan hur böckerna beskrivs? 

 

 

6. Skriv en egen fråga kring författaren. 

 

 

 

 

  



Facit.  

1D 2H 3E 4I 5A 6B 7J 8C 9G 10F 

 

Frågor kring Robert Swindells och hans böcker 

1. affärsbiträde, tryckeriarbetare, kontorist, ingenjör och korrekturläsare 

2. Eget svar 

3. realistisk och hans berättelser tar avstamp i en verklighetstrogen engelsk samtid 

4. 2 personer. En mördare och en 17 åring som blir mördarens offer. 17 åringen är hemlös och 

det är därför han blir mördarens offer. 

5. Eget svar. 

6. Eget svar 


