
När hundarna kommer av Jessica Schiefhauer 
Samarbete Sa1B och Språkintroduktionen 

Boksamtal med elevfrågor 

Exempel på elevsvar 

Det här ska jag försöka tänka på för att det ska bli ett bra samtal idag: 

”Att vi respekterar varandra.” Ashraf   ”Lyssna noga” Atefe 

”Prata tydligt” Esrom  ”Vara positiv” Ebba  

”Lyssna med tålamod,prata tydligt och långsamt.” Alice  

”Lyssna noga och vara intresserad” William ”Låta alla prata.” Tony 

 

1.Beskriv huvudpersonerna med ett ord: 

Anton:svag,allvarlig,ensam,lättpåverkad,osmart,feg,osäker  

Isak: svag,opålitlig,förvirrad,ombytlig,hjärtlös 

Ester:omtänksam,stöttande,känslodriven,snäll,hjälpsam  

 

3. Anton: A.Vad tror ni det var som fick Anton att börja umgås med nazister? 

”Han var ensam.” Amanda ”Spänningen och samhörigheten.” Viktor  

”Lust för gemensakap.”Sebastian ”Han hade inga vänner.” Ida  

”Ensam och nyfiken.”Basira ”Ensam,ville vara med i gemenskapen.” Mea 

”Han var så ensam och behövde vänner.”Sakina  

”För att ingen brydde sig om honom.” Ahmad 

 

 B.Varför har Anton så svårt att säga nej?  

”Han var nog rädd.” Abbas  ”För att han var feg.” Arian 

 ”För att han var rädd,ensam och svag.” Said ”För att han var osäker.” Ebba  

”Han vill ha kompisar,han är feg och rädd.” Sara 

”Svag och osäker,faller för grupptrycket.” William  

”För att han vill vara kvar i gänget.” Ebba ”Han ville inte vara ensam igen.” Isabel  

 

C.Vad gjorde att Anton fortsatte att slå Simon? 

”Han var rädd för att kompisen skulle bli sur,grupptrycket.” Antonia 

”Han föll för grupptrycket,hade respekt för ledaren.” Ebba  

”För att han hatade Simon.”Ahmad 

”Han blev rädd efter mannens slag mot kinden.”Alice 

”Han fick nog en kick och då är det svårt att sluta.” Ellen 

”Jag tror att han hamnade utanför sig själv och förstod inte längre att Simon var en 

människa.”Mea 

”Han var avundsjuk på Simon” Basira  

 



D.Kan man hitta tidiga ledtrådar på Antons utveckling från "vanlig pojke" till mördare? 

”Hans föräldrar var inte särskilt brydda om honom,det ledde till utanförskap.”Sara 

”Han var ensam och hade ingen att vara med.” Esrom 

”Han rakade av sig håret som nazisterna.” Ebba 

 

4.Isak och Ester:  

A.Varför umgås Ester med Isak fast han vet att Isak inte älskar henne? 

”Hon är beroende,osäker och klarar sig inte själv.”Antonia 

”För att hon älskar honom mycket och hon trivs bättre med Isaks familj än med sin 

egen.” Said ”För att Ester var blind av kärlek till Isak.” Arian 

” Hon älskar honom och har förhoppningar om att han ska känna likadant.” Alice 

”För att Ester vet att Isak behöver henne.” Sara 

 
B.Varför gjorde Isak som han gjorde mot Ester? 

”För att han förlorade sina känslor mot henne.”Layth 

”Han kände sig kvävd av henne.”Ellen 

”Han var självisk,elak och egoistisk.” Amanda 

” Isak älskade inte Ester,han ville bara utnyttja henne.” Atefe 

 

C.Vad är det som Isak märker hos Ester som får honom att inte vilja vara med henne? 

”Att hon inte är samma person som i början.” Ellen 

”Hon var för klängig på Isak.” Viktor ”Det kanske inte var riktig kärlek.”Ida 

”Hans känslor förändrades då han träffade den andra tjejen.” Homayon 

”Jag tror att det inte var riktig kärlek,bara en känsla som ungdomar kan få för några 

dagar.” Basira 

 

D.Hände det någonting inuti Isak eller var det Ester som förändrades? 

”De märkte ingenting när de var nykära men när kärleken försvann lite så såg han att 

de inte var så bra tillsammans.” Ida 

 

6.Vad/vem tror du hade kunna förhindra mordet på Simon? 

”Om han hade haft nära vänner och vågat stå på sig.”Simon 

”Om Isak och Simon hade haft bra kontakt och pratat med varandra.” Layth 

”Om Isak hade visat sin kärlek till sin lillebror(Anton).Även föräldrarna skulle kunna 

ha haft inflytande på Antons tankar.” Alice 

” Isak skulle ha hängt med sin bror och haft en bra tid tillsammans.” Hamza 

 

7. Vilken tyckte du var den starkaste händelsen i boken?  

”Mordet på Simon.” Esrom,Hamza,Ebba,Aref,Abbas,Ebba,Ida,Basira, Sakina,Marzia,Isabel, 

Ahmad,Hanna, Atefeh………..total enighet 

 

 

 

 

 

 

 



8.Varför tror ni att människor är kapabla att utföra sådana här handlingar i grupp men inte 

ensam? Har ungdomar lättare att påverkas av andra än vad vuxna har?  

”I grupp kan man känna sig starkare än om man är ensam.”Ida 

”Mer osäkerhet i sig själv bland ungdomar..Man känner sig modigare och inte lika 

skyldig om de är en hel grupp.”Tony 

”Ungdomar är osäkrare än vuxna och påverkas mer av grupptryck.”Ebba 

”För att de blir modigare och inte så rädd i grupp.Ungdomar är lättare att påverka än 

vuxna,för de har inte samma erfarenheter och tror på allt direkt.” Azaraksh 

 
9.Varför heter boken ” När hundarna kommer”? 

”För att hundar kan betyda kärlek och hat och boken handlar om båda sakerna.” 

Arian 

”Hundar vill vara i flock och skyddar varandra. Nazisterna skyddar varandra och 

kommer i grupp.” Antonia 

”Hundar är lite likadana som nazister för de vill skydda sina ägare och nazister vill 

skydda sina tankar.”Atefe 

”Allt blev värre när de tog hem de två hundarna. Ett tecken på att allt blev värre.” 

Alice  

 

10.Vad kan hundarna vara symbol för i boken? 

” Hundar kan visa glädje,sorg,skräck och godhet och allt det finns i boken.”Esrom 

”Människans farliga och mörka sida.”Alice ”Trygghet för människan.”Ebba 

”Kärlek och hat.” Arian  

 

11.Vad tycker ni själva att ungdomar ska få för straff för liknande händelser till exempel mord 

eller grov misshandel? 

”Terapi och hjälp.”Isabel ”Mildare straff.” Viktor ”Fängelse och vård”Antonia 

Sluten ungdomsvård och terapi.” Arian 

 

12.Vad kan samhället,familjen, kamrater göra för att ungdomar inte ska söka sig till 

våldsbejakande extremistiska rörelser som till exempel nazistiska grupper eller IS? 

”Familjen ska ha bättre koll vad man gör och vilka man är med.”Ellen 

”Familjen måste bry sig om sina barn och hjälpa de att hitta rätt i samhället.” Aref 

 

13Vad tror du är bokens budskap? 

”Att man inte ska ha bråttom i kärlek och att föräldrar bör bry sig om sina barn.” 

Arian 

”Att man alltid måste våga säga nej även om man är rädd och riskera lite i sitt liv.” 

Atefe 

”Att man ska tro på sig själv och att familjen är viktig.”Ellen 

”Att familjen alltid är viktigast.”Viktor  

”Att våga säga nej och att familjen måste ha koll på sina barn.”Said 

”Håll koll på dina barn och att förövaren kanske inte är ett monster,samt hur förvarens 

familj påverkas.” Isabel 

 

 

 



Efter samtalet.Beskriv din egen insats i samtalet: 

”Deltagande och aktiv.” Isabel ”Det gick jättebra.” Ming ”Helt ok.” Tony 

”Bra, gjorde så gott jag kunde.”Amanda ”Jag var aktiv i boksamtalen.”Homayon  

”Intressant och roligt eftersom vi skrattade mycket.Det  var första gången som allt var 

bra.” Basira   

”Ganska bra,har pratat relativt mycket och varit en bra lyssnare.”Viktor 

Det bästa med samtalet var: ”Vi byggde samtalet tillsammans med våra åsikter och 

utvecklade diskussionen.” Azarakhsh 

”Att alla kunde prata och att vi hade olika tankar,speciellt en kille som var med,vi tjejer 

tänkte ganska lika.” Basira 

”Att alla var med och pratade.”Ida ”Att alla pratade lika mycket.” Ellen 

”Samarbetet.” Said  ”Olika synvinklar på frågorna.”Viktor 

 Det här vill jag förändra till nästa gång: 

”Vara mer förberedd.” Ida ”Det var perfekt” Viktor 

”Jag vill att vi ska få mer tid för samtalet.” Arian 

”Använda mer svåra ord.”Azar 

 


