
 
 

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL DRENGESTREGER 
 
Spørgsmålene kan anvendes som udgangspunkt for fælles diskussion i 
klassen, individuelle skriftlige opgaver samt gruppe opgaver.   
 
Temaerne er opsat af forfatteren i en hensigtsmæssig 
arbejdsrækkefølge, men hvert tema kan også anvendes separat. 
Spørgsmålene kan med fordel kombineres med anden undervisning 
eller/samt besøg af forfatteren.  
 
 
TEMA 1: BOGENS TEMAER 
 

• Hvilke temaer behandler romanen? 
• Hvordan kommer romanens temaer til udtryk? 
• Hvad mener du er bogens vigtigste tema? 

 
Lad for eksempel spørgsmålene danne udgangspunkt for samtale i par eller mindre grupper – og herefter 
som grundlag for fælles diskussion i klassen. 
 
TEMA 2: PERSONKARAKTERISTIK 
 

• Hvilke fem ord vil du bruge til at beskrive Kim og Dennis? 
• Hvilke ligheder og forskelle har Kim og Dennis? 
• Udvælg en af bogens personer og lav en personkarakteristik. Inddrag hvilken funktion denne 

person har for romanens fortælling. 
• Hvad tror du, der sker med Kim, Dennis, Mikail og Adem, efter bogen er slut? 

 
Spørgsmålene kan med fordel danne udgangspunkt for individuelle skriftlige besvarelser eller mindre 
mundtlige fremlæggelser i par eller mindre grupper. 
 
TEMA 3: KRIMINALITET OG STRAF 
 

• Hvorfor tror du, at nogle unge vælger at blive del af en bande? 
• Hvad ville du gøre, hvis du var vidne til en kriminel handling? 
• Hvorfor mener Kim, at de ikke skal gå til politiet? 
• Hvorfor straffer man kriminelle? (Brug nettet til at søge information) 
• Hvad findes der af forskellige straf typer i Danmark? (Brug nettet til at søge information) 
• Hvilken straf vil Dennis få? 

 
Dette tema kan med fordel kombineres med samfundsrelevant undervisning om kriminalitet og straf i 
dagens Danmark.  
Spørgsmålene kan danne udgangspunkt for individuelle skriftlige besvarelser, mindre mundtlige 
fremlæggelser i par eller mindre grupper samt fælles debat i klassen.  
Enkelte af spørgsmålene lægger op til, at eleverne anvender nettet til at søge information.   



 
 

 
TEMA 4: FAMILIE/VENSKAB 
 

• Romanen beskriver flere forskellige familier, hvad lægger du mærke til i beskrivelsen af de 
forskellige familier? Her tænkes både på relationerne forældre-børn, men også 
søskendeforholdene. 

• Har forældre et ansvar for, at deres børn bliver kriminelle? 
• Hvorfor løber Dennis hjemmefra, og hvordan kunne det være undgået? Hvis du var Dennis, hvad 

ville du have gjort? 
• Hvorfor tror du, at Dennis bliver kriminel? 
• Hvis man er udsat for vold i ens familie, hvor kan man så få hjælp i dagens Danmark? (Brug nettet 

til at søge information) 
• Hvordan vil du beskrive Dennis og Kims venskab? Og hvordan udvikler venskabet sig igennem 

romanen? Og hvorfor tror du, at det udvikler sig, som det gør? 
 
Dette tema kan med fordel kombineres med samfundsrelevant undervisning om for eksempel vold i familien 
og børn og unges rettigheder i dagens Danmark.   
Spørgsmålene kan anvendes som udgangspunkt for individuelle skriftlige besvarelser, mindre mundtlige 
fremlæggelser i par eller mindre grupper samt fælles debat i klassen.  
Enkelte af spørgsmålene lægger op til, at eleverne anvender nettet til at søge information.   
 
TEMA 5: HASHMISBRUG 

• Hvorfor tror du, at Kim og Dennis ryger hash? 
• Hvor mange procent af unge i Danmark har prøvet at ryge hash?  (Brug nettet til at søge 

information) 
• Lav en undersøgelse af hvor mange i jeres klasse eller på jeres skole, der har prøvet at ryge hash. 
• Hvilke skadevirkninger har misbrug af hash?  (Brug nettet til at søge information) 
• Er hash lovligt eller ulovligt i Danmark? (Brug nettet til at søge information) 
• Bør hash være lovligt eller ulovligt i Danmark? Find argumenter for og imod hos de politiske partier 

og interessereorganisationer. 
• Hvad synes du? Bør hash være lovligt eller ulovligt?   

 
Dette tema kan med fordel kombineres med samfundsrelevant undervisning om hashmisbrug blandt unge i 
dagens Danmark.   
Spørgsmålene kan anvendes som udgangspunkt for individuelle skriftlige besvarelser, mindre mundtlige 
fremlæggelser i par eller mindre grupper samt fælles debat i klassen.  
Flere af spørgsmålene lægger op til, at eleverne anvender nettet til at søge information.   
 
 


