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Tunnel 13 
– funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar 

Ämne: Svenska, SVA, SFI  
Årskurs: 7-9, Gym
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-8

Introduktion
Titta tillsammans på bokens framsida. 
Vad föreställer den? 
Vad vet ni om urban exploration?
Läs baksidestexten och prata om vad ni tror kommer 
att hända. Skriv ner det.

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har 
förstått det man har läst. För många frågor kan störa 
läsningen, en del frågor passar bra ensamma som en 
mer fördjupande uppgift. Använd dem efter eget huvud 
och lust.

Sidan 5
•  Vad är det här för typ av text?
•  Vad är det som har hänt?
•  Vad kan man veta?
•  Vad gissar ni har hänt?

Förhör med pappa, sidorna 6-11
•  Vad får du reda på om Oskar och hans familj?
•  Vart ska Oskar?
•  Varför ljuger han för pappa om vad han ska göra, tror du?

Miras blick, sidorna 12-15
•  Varför vill Oskar inte träffa Mira?
•  Hur är Oskar i skolan?
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Snobbarna på åsen, sidorna 16-21
•  Vad får du reda på om Mira?

Sista chansen, sidorna 22-24
•  Beskriv Isak och Jamal.

Hedö krigssjukhus, sidorna 25-27
•  Vad får Oskar att sluta tänka på Mira?
•  Vad är Hedö?

Karta över tunnel 13, sidorna 28-33
•  Hur startade alltihop?
•  Vem är Ghost?

Det är galet högt, sidorna 34-38
•  Varför klarar de andra att hoppa över muren men inte Oskar, tror du?

Jävla mes!, sidorna 39-42
•  Hur är Isak och Jamal mot Oskar?

Sprickan, sidorna 43-49
•  Hur är det för Oskar att krypa i tunneln?

Då kör vi!, sidorna 50-53
•  Varför fortsätter de?

Dammolnet, sidorna 54-57
•  Vad skulle de ha gjort om Isak blivit skadad, tycker du?

Värsta ninjan, sidorna 58-63
•  Hur tar de sig ner?

Någon i mörkret, sidorna 64-67
•  Varför tror Oskar att de kanske inte är ensamma?

Doktor Död, sidorna 68-75
•  Varför blir Oskar arg?

Den blänkande kniven, sidorna 76-81
•  Vad är det som händer?

Syret i tunneln, sidorna 82-86
•  Vad är regeln inom urban exploring?



Fel tunnel?, sidorna 87-93
•  Varför går de fel?
•  Vad gör Jamal för att Oskar ska orka?

Det är kört och Tunn svart is, sidorna 94-101
•  Har Oskar hittat en väg ut?

Polare, sidorna 102-110
•  Vad tror du Oskar menar med:
”Dör han nu så är det okej.
Nu är han inte längre osynlig.” (sidan 109)

Drömmen om Mira, sidorna 111-112
•  Vilka är det som hämtar upp dem ur tunneln?

Pappas tårar, sidorna 113-116
•  Varför säger pappa att det är hans fel, tror du? Vad menar han?

Sida vid sida, sidorna 117-122
•  Hur märker Oskar att Jamal är hans kompis?

Diskussion
Ta fram era anteckningar om vad ni trodde att boken skulle handla om.  
•  Blev det som ni trodde?  
•  Vad var det som stämde och vad var det som inte stämde?
•  Hur kommer det sig att ni är så bra på att gissa, tror ni?

•  Vad var det som var bra med den här boken?
•  Vad undrar du över eller vad fick dig att fundera?
•  Vad var inte så bra? 

Låt eleverna skriva 1-2 saker på varje fråga och hitta något ställe i texten som kan vara som 
exempel för det de tycker. Prata om det, låt var och en dela med sig, i hela gruppen eller i 
mindre grupper.



Skrivövning
Oskar håller saker hemliga för olika personer i den här berättelsen. 
Han ljuger för sin pappa, han säger inte till Mira vad han ska göra, och han märker att de i 
klassen vet väldigt lite om honom, eller tror fel saker om honom.

•  Vad är typiska saker att hålla hemliga för andra? Gör en lista.

•  Prata om varför man håller dem hemliga, det kan vara olika skäl för olika saker.

Tänk på en person som skulle kunna ha en av hemligheterna på listan. 
Fundera över varför det är viktigt för den personen att behålla sin hemlighet och om det 
finns någon som helst inte borde få reda på hemligheten. 

Dela upp gruppen i par. 
Låt dem berätta för varandra om sin person. 
Partnerns uppgift är att lyssna noggrant och att ställa hjälpande frågor. 
När båda har berättat får de skriva ner en beskrivning av sin person.

Låt dem som vill dela med sig av sina texter.

fördjupning:
Prata om vad som hade hänt med berättelsen om Oskar inte hade haft sina hemligheter.
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