
Elevuppgifter till Stulen 
 

Frågor 
 
Kap.1  
 
1. Varför skulle killarna ut i skogen? 
2. Varför slirade Petter 3 varv runt i det torra gruset? 
3. Vad hände med den gamle mannen när killarna körde över bron? 
4. Varför stannade inte Petter trots att han såg att mannen nästan 
halkade? 
5. Vem var den gamle mannen? 
 
 
Kap. 2 
1. Varför gillade Petter att vara med Krille? 
2. Varför hade Krille bytt CDI-box? 
3. Varför gick Krilles moppe inte att starta?  
4. Hur var Petters moppe trimmad? 
5. Hur skulle Petter kunna göra för att få sin moppe att gå ännu fortare? 
 
 
Kap. 3 
 
1. Varför var Petters moppe svagare i uppförsbacke än de andra? 
2. Varför var Petter stressad när de körde upp på platån? 
3. Varför kom Lukas sist upp på platån? 
4. Petter och Lukas kunde inte hitta Krille. Varför? 
 
  
Kap. 4 
 
1. Hur kunde Petter och Lukas komma ner till Krille? 
2. Varför fanns det fotspår i leran på stigen tror du? 
3. Vad hände med Krilles Baotian? 
4. Varför hade Petter flyttat Krilles moppe? 
 
Kap.5 
 
1. Killarna gjorde upp en plan för att ta fast tjuven. Hur var planen? 



2. Varför ville inte Petter köra så fort? 
3. Varför tyckte Petter det var så häftigt att han kom upp i 60 km/h? 
 
Kap. 6 
 
1. Varför tutade Lukas? 
2. Varför ville Krille köra puchen? 
3. Berätta om Krilles plan. 
4. Krille fick en chock när han såg moppen, varför? 
5. Vem var det som killarna hade fångat? 
 
Kap. 7 
 
1. Varför skrattade tjejen åt de tre killarna? 
2. Varför hade killarna aldrig sett Safira förr? 
3. Vart stack killarna efter att de mött Safira? 
4. Varför ville inte Petter följa med Lukas? 
 
Kap. 8 
 
1. Vad var det för ”grej” Petter skulle fixa? 
2. Vad hände hemma hos Ebbas morfar? 
3. Varför blinkade herr Olsson åt Petter tror du? 
 
Kap. 9 
 
1. Hur fick Krille tillbaka sin moppe? 
2. Vad var det Petter började misstänka sedan Krille fått tillbaka 
moppen? 
3. Varför tyckte herr Olsson att Petter var modig? 
4. Varför känner sig Petter som en hjälte på slutet? 
 
 
 
 
 

 
 
 



Svar 
 
Kap. 1 
 
1. De skulle leka (eller trekka) med mopparna.  
2. Han skulle visa att gamla moppar kan göra saker som de nya inte kan. 
3. Han fick hoppa åt sidan och landade på en sluttning. Han fick stödja 
sig med händerna i leran för att inte ramla omkull. 
4. Eftersom mannen inte föll omkull tyckte Petter inte att det var så 
farligt. 
5. Det var Ebbas morfar. 
 
Kap.2 
 
1. Han var en cool kille. 
2. För att moppen skulle gå fortare. 
3. Två trådar hade lossnat. 
4. Den var drevad fram. 
5. Han skulle kunna jacka kolven, plana toppen, borra upp förgasaren 
eller sätta på en cylinder med fler hästar. Han skulle annars kunna fixa 
en effektböj eller plocka bort pluggen i insuget. 
 
Kap.3 
 
1. För att den var gammal och för att den var drevad. 
2. Lukas låg bakom och tutade för han ville förbi. 
3. Han låg bakom Petter och kunde inte köra om. 
4. Han hade fallit ner för ett stup. 
 
Kap. 4 
 
1. De hittade en liten stig en bit bort. 
2. Krille hade gått ner den vägen när han skulle lura de andra killarna. 
3. Den blev stulen. 
4. För att bensin läckte ut från tanken. 
 
Kap.5 
 
1. De lyssnade åt vilket håll tjuven körde. Sedan beslöt de att spärra 
vägen för honom. Lukas körde i förväg och Petter följde efter med Krille 



bak på Dakotan. De bestämde att Lukas och Krille skulle hålla kontakt 
via sms på mobilen. 
2. Han var rädd för att han skulle falla ner för stupet. 
3. För han satte nytt fartrekord med moppen. 
 
Kap.6 
 
1. Han hade hört Krilles mess. 
2. För han hade fått en idé. 
3. De skulle komma från bron från ”fel” håll. På så vis skulle tjuven 
hamna mellan Lukas och de andra två killarna och vara fast när han 
nådde bron. 
4. Det var inte hans moppe. 
5. Safira. En tjej med långt svart hår 
 
Kap.7  
 
1. De var alldeles leriga. 
2. Hon hade nyss flyttat till byn. 
3. De stack till fiket. 
4. Han hade en grej han skulle fixa.  
 
Kap. 8 
 
1. Han skulle be Ebbas morfar om ursäkt. 
2. Petter bad om ursäkt och blev bjuden på fika. 
3. Eget svar 
 
Kap.9 
 
1. Den stod utanför hans hus på morgonen. 
2. Att det var Ebbas morfar som var tjuven. 
3. För att han vågade be om ursäkt. 
4. Han tänker att det nog är tack vare honom som Krille fick tillbaka sin 
moppe. 
 


