
Älskade Mikael- Frågebank till ”yeopardy”-tävlingen  
 

Gör gärna några frågor till dubbel- eller trippelchanser och kom på riktigt kluriga följdfrågor till dessa… 
 

Eleverna bör tävla i grupper med ett antal böcker att bläddra i. Använd timglas så att tiden blir angiven! Elever kan med fördel göra spelfrågor 

och leda tävlingen. Här är det textdetaljer som blir viktiga som kontrast till boksamtalsfrågor! 

 

Mikael 
 

100 : Exakt vilken tidpunkt dödförklaras Mikael (00.22), 200 : Mikaels adress? (Joukahainenvägen12), 300:Vilka husdjur har Mikael? (katt, 

akvariefiskar), 400: Vad har Mikael för frisyr? (rastaflätor), 600:Mikaels favoritgrupp? (Nirvana), 800: Vad hette Mikael mer än Mikael? 

(Johannes), 1000: Under vilken högtid hade Mikael berättat om Roosa för Tumppi? (Valborgs) 

 

Roosa 
 

100: Vart reser Rosa och Anne i slutet av boken? (Sthlm), 200: Vad heter Roosas lillebror? (Jesse), 300: Vilket yrke har Roosas mamma? 

(servitris), 400: Roosa blir sjuk efter förlossningen och måste äta medicin. Vad har hon fått? (mjölkstockning), 600: Vad hete mannen som Roosa 

träffade på båten? (Uffe), 800: Vilken är Rosas favoritpizza? (Napoli), 1000: Till vilken gata flyttar Roosa när hon flyttar från Vaherilas? 

(Lindvägen) 

 

Kompisar 
 

100: Nämn tre bandmedlemmar ur Decibel (Papa, Jape, Tatsa), 200: Vem köper Mikael droger av? (Råttan), 300: Vem var Japes idol? (Mika 

Häkkinen), 400: Varför var Roosa så arg på Papa? (Han hade berättat om deras korta historia), 600: Vems pizza hamnar på kylen? (Papas), 800: 

Var hade kompisarna firat midsommar året innan? (Valli), 1000: Tatsas frisyr? (rakad) 

 

 

 

 



Vaherilas 
 

100: I vilket land befann sig Mikaels pappa när olyckan inträffade? (Tyskland), 200: Vilket yrke hade Mikaels mamma? (advokat), 300: Hur 

mycket pengar ger Vaherilas till Roosa? (10000), 400: Vad för slags utbildning ska Tuomppi gå i Mariehamn? (reservofficersutbildning), 600: 

Vilka två saker påminner Mikael om hans mamma? (rödvin och parfym), 800: Vem hade tidigare bott i den bostad som Roosa bor i hos 

Vaherilas? (Rita, hemhjälpen), 1000: Var befann sig Mikaels pappa när Roosa föddde barnet? (I säng med Mikaels mamma) 

 

Blandat 
 

100. Vilken Clapton-låt spelades vid Mikaels begravning? (Tears in heaven), 200: Vad bråkade Mikael och Terho om för klädesplagg? 

(gympaskor), 300: Vem var Timo Aropohja? (kirurgen), 400: Var hängde Elina sin hälsning till Mikael? (runt halsen på en nalle), 600: Vad hette 

det grav.test som Roosa gör? (Predictor), 800: Jape tänker ta sitt liv på ett sätt som förekommer i en film - vilken? (The deer hunter) 

 

Citatkluringar 
 

”Till Mikael med kärlek”, vem skrev det? (Elina), 200: ”Kära mamma, det är är det sista meddelandet från er son”. Vad är detta? (Japes 

datameddeland), 300: ”Brukar Tuomas ringa dig”, vem är förvånad och säger detta? (Mikaels mamma), 400: ”Det gör inget, Roosa. Ljus tänds 

och slocknar”. Vad handlar det om? (gravljus), 600: ”Svarta ängeln kom för att hämta dig. Du bara gick”.Vad är detta? (Jape sjunger), 800: 

”Tänker ni gifta er?” Vem frågar detta? (Roosa), 1000: ”Bra gjort Tumppi, du är visserligen inget psykologiskt under, men den här gången 

träffade du rätt”. Var är de? (på pizzeria Palma) 

 

Barnet 
 

100: Vad kallar Roosa babyn innan Mikaela? (Piplisa). 200: När på året föds barnet? (1:a på det nya året), 300: Vilken hårfärg verkar barnet ha 

vid två månaders ålder? (rött), 400: I väntrummet träffar Tumppi på en man som också ska bli pappa – vilken nationalitet är han? (somalier), 600: 

Vad heter Mikaela i andra namn? (Mia), 800: Sirkku hittade ett blåmärke på barnet. Var? (på skinkan), 1000: Vilken färg hade Mikaela på 

overallen i slutet? (grön) 

 

 

 

 



Olyckan 
 

100: Vad körde Mikael på strax innan han dog? (p-stolpe), 200: Varför åkte inte Mikael på Japes motorcykel? (ingen hjälm), 300: Nämn tre olika 

saker som Mikael hade i sin ficka när han dött (cigarettpaket, fällkniv, mynt, pennstump, tuggummi, nycklar, vit tablett), 400: Var träffade 

Mikael Jape strax före olyckan? (Mc Donald’s), 600: Vad hette den park där Mikael fick ecstasytabletterna? (Frihetsparken), 800: På lasarettet 

klär de av Mikael, men två slags klädesplagg får han ha kvar på sig – vilka? (boots+boxershorts), 1000: När Tumppi och Mikaels mamma ska 

identifiera Mikael på sjukhuset, vad kallar mamman Mikael för? (mammas lilla trumslagare) 

 

 

 

Älskade Mikael – Jeopardyliknande spel med ”vanliga” frågor. SPELPLAN 

 

Mikael Rosa Kompisar Vaherilas Blandat Citatkluringar Barnet Olyckan 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

200 200 200 200 200 200 200 200 

 

300 300 300 300 300 300 300 300 

 

400 400 400 400 400 400 400 400 

 

600 600 600 600 600 600 600 600 

 

800 800 800 800 800 800 800 800 

 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

 

 

Den här ”spelplanen” kan visas på OH eller ritas upp på tavlan så att läraren kan kryssa över tagna poängrutor. Den kan göras om till alla slags 

romaner- rubrikerna ändras till innehållet. 

 


