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Fritt att kopiera för skolbruk.

Frågor
Jag ser dig av Mårten Melin

De frågor med ett streck under behöver du inte skriva svar på.  
Fundera istället över dem.

Första delen

En ledig plats
�. Ronja ska börja på en ny skola. Ge exempel på sådant som du tycker skulle vara jobbigt  
 med att vara ny i klassen! 

Skåp 77
2. Vad vet Ronja om Annika?
3. Ge exempel på jobbiga händelser som Ronja råkar ut för!

I skogen
4. Var bor Ronja nu och var bodde hon innan?
5. Varför har Ida dåligt samvete?
6. Varför tror du att vissa väljer att vara vegetarianer?

Annika, Annika
7. Vad drömmer Ronja om Annika? 
8. Hur accepterat tycker du att homosexualitet är idag?

Ingrid Skolpsykolog
9. Varför tror du att Hans Alm vill att Ronja ska boka en tid hos skolpsykologen?

Jag ser dig
�0. Tror du att Annika finns på riktigt?
��. Vilka bevis på att Annika inte finns försöker Ida att visa Ronja?

Andra delen

Knäpp i huvudet
�2. Varför tror Ronja att hon har blivit galen?

Över döda bron
�3. Varför kallas bron för Döda bron?
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Frågor

 28 år sedan
�4.  Vad får Ronja veta om Annika på biblioteket?
�5.  Vad står det på lappen som ligger i skåpet?

Pusselbitar
�6.  Vem är ”I”?

Sanningen
�7.  Ronja berättar för Ida om Annika. Hur reagerar Ida?

Förlåt
�8.  Hur kunde Ronja få Annikas gamla prov och böcker i sitt skåp?
�9.  Tror du på spöken? Motivera ditt svar!

Aldrig mera Annika
20.  Varför har inte Annika fått ro och kunnat gå vidare? Vad är det hon har väntat på?
2�.  Varför tror du att det bara är Ronja som ser Annika?
22.  Tror du att detta är händelser som kan ske i verkligheten?
23.  Tycker du att det är underligt att Ingrid burit på denna hemlighet i nästan 30 år? 
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Svar

Första delen

En ledig plats
�. Eget svar

Skåp 77
2. Annika har ingen lärobok och går inte i samma klass som Ronja. 
3. Ronja får ingen hjälp med att hitta sitt skåp. På matematiken får hon sitta bredvid  
 en kille som luktar jättemycket parfym. Ida, som skulle hjälpa henne, försvinner direkt  
 efter lektionen med sina kompisar. 

I skogen
4. Ronja har flyttat från Malmö till Stockholm. 
5. Mentorn frågar om Ida har tagit väl hand om Ronja. Ronja ljuger och säger att Ida  
 har varit schysst. 
6. Eget svar

Annika, Annika
7. Ronja drömmer om att Annika och en annan tjej kysser varandra. Ronja undrar om  
 hon är den andra tjejen. 
8. Eget svar

Ingrid Skolpsykolog
9. Eget svar

Jag ser dig
�0.  Eget svar
��. De går till expeditionen och Ida hämtar klasslistor för alla elever i årskurs åtta. Det  
 finns ingen Annika i någon klass. 

Andra delen

Knäpp i huvudet
�2. Ronja tycker att hon verkligen både kan känna och se Annika, fast att hon inte finns  
 på riktigt. 

Över döda bron
�3. Bron har fått sitt namn efter en olycka. Den heter egentligen Glömstabron. 

Jag ser dig av Mårten Melin
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Svar

28 år sedan
�4.  I en artikel från �3/� �979 läser Ronja om olyckan på Glömstabron. Hon får veta att  
 Annika Gren blev påkörd av tåget. Det fanns inga vittnen till olyckan förutom den  
 chockade tågföraren. 
�5.  ”Kan vi ses vid vanliga stället efter lunch?” Lappen är undertecknad med ett ”I” 
 längst ner i ett hjärta. 

Pusselbitar
�6. ”I” står för Ingrid Nyman, skolpsykologen.

Sanningen
�7. Ida lyssnar och lovar att inte berätta det för någon. Hon får gåshud på armarna. 

Förlåt
�8. Annika har haft samma skåp som Ronja. Ingen har någonsin städat ur det. 
�9. Eget svar

Aldrig mera Annika
20. Annika har väntat på Ingrids ursäkt för att hon aldrig  kom till deras möte och vågade  
 stå för deras förhållande. 
2�.  Eget svar
22.  Eget svar
23.  Eget svar


