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Författare: Mårten Melin

Boken handlar om:
Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska
resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis Danni har ingenstans att bo, eftersom det är slut
mellan henne och hennes kille. I hemlighet får Danni bo tillsammans med Max, medan de andra är
på semester. Max var lite kär i Danni för längesen och nu kommer känslorna tillbaka. Danni är några
år äldre och bjuder Max på vin. Då är det extra svårt att stå emot känslorna. Men hur ska det gå? Ska
Danni gå tillbaka till sin gamla pojkvän eller vågar hon välja Max?

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
		 budskap, tema och motiv, samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7-9)
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 		
		 Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
		 (SV åk 7-9)
• Människans sexualitet och reproduktion, samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek
		 och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på
		 individnivå. (BI åk 7-9)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
		 som rör hälsa.

– en möjlighet för alla
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Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7-9)
• Berättande texters budskap och uppbyggnad, med miljö- och personbeskrivningar, samt dialoger.
		 (SV åk7-9)
• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och 		
		 ansvar. (NO åk 7-9)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Skriva texter för olika syften och mottagare.
• Jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa.

– en möjlighet för alla
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Spågumman
Spågumman ställer hypoteser och gissar kring texten, genom att titta på rubriker och bilder. Läs första
kapitlet (Söndag) tillsammans, eller låt eleverna läsa det enskilt. Låt sedan eleverna resonera kring
följande frågor: Vad tror du kommer att hända nu? Vad tror du Max känner? Vad tror du Danni tänker?
Finns det något som Max eller Danni kan känna oro inför? Hur tror du boken kommer att sluta?
Motivera!
Använd elevernas svar, som diskussionsunderlag i klassen, när de har läst klart boken.

Temaarbete om kärlek
Boken handlar om kärleken mellan Max och Danni. Det finns en del inslag om sex i boken. Arbeta
med temaområdet före, under tiden eller efter, när ni har läst boken. Gör en 4- hörnövning där hörnen
representerar ja, nej, vet inte, och eget förslag. Du ger eleverna olika påståenden och eleverna ställer sig
i det hörn som de tycker passar bäst. Ett tips är att sätta ut större lappar vid hörnen, för att de inte ska
tvivla på vart de ska gå. Diskutera gärna elevernas ställningstaganden efteråt. Förslag på påståenden:
Kärlek och sprit hör ihop.
Man kan bli kär i vem som helst.
Kärleken känner ingen ålder.
Man kan vara glad och ledsen samtidigt.
Man är glad när man är kär.
Man måste ha sex med den man är kär i.
Att längta hör ihop med sex.
Kärlek och sex är samma sak.
Svartsjuka hör ihop med kärlek.
Kärlek handlar om utseendet.
Kärlek syns.
Låt eleverna skriva ett brev till Danni och/eller Max, om hur de tycker att förhållandet ska vara, och hur
man kan visa sin kärlek. Hur kan en bra pojk/flickvän vara? Läs gärna upp breven i klassen, förslagsvis
anonymt.

– en möjlighet för alla
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Kapitel: Söndag, Måndag, Tisdag och Onsdag
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten. Precis där.)
1. Vart ska Moa och hennes mamma åka på semester
De ska åka till Mallorca.
2. Var ska Danni bo under en vecka?
		 Hon ska bo hemma hos Max, i hans mammas rum.
3. Vad är det för mat de beställer?
		 De beställer pizza.
4. Vart går Max, istället för till skolan, när han har försovit sig? Vad gör han där?
		 Han går till ett fik, skriver dikter och dricker kaffe.
5. Beskriv hur Dannis förra kille ser ut.
		 Han är rödhårig, har massor av ringar i öronen och ser ut att vara runt 25 år.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
6. Varför kan inte Danni bo hos Moa?
		 Det är för litet och Oskar, Moas kille, bor där.
7. Danni har varit ledsen när hon kommer till Max. Varför det, tror du?
		 Hon har gjort slut med sin kille.
8. Varför tröstar inte Max Danni, när hon gråter på natten?
		 Han vet inte vad han ska säga eller göra.
9. Hur stor är åldersskillnaden mellan Danni och Max?
		 Åldersskillnaden är 5 år. I texten står det att Max är 16 och Danni 21.
10. Hur tror du Max känner sig, när de träffar Dannis förra kille, efter filmen?
Eget svar / I texten står det att han sparkar i väggen när han kommer hem.
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Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
11. Varför ska inte Max berätta för mamma att Danni ska bo där, medan de är på semester, tror du?
		 Eget svar
12. Vad betyder langa? Vilka för/nackdelar finns det med att langa?
		 Eget svar
13. ”Han är ett jävla as”, säger Danni om sin förra kille. Varför tror du att hon säger så?
		 Eget svar
14. Varför vill Dannis före detta kille prata ensam med henne? Vad säger han, tror du?
		 Eget svar
Kapitel: Torsdag, Fredag, Lördag och Söndag
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten. Precis där.)
15. Vad frågar mamma Max, när hon ringer?
		Hon frågar om han äter ordentligt.
16. Vad dricker de på festen?
De dricker öl och tequila.
17. Max öppnar sin skrivbordslåda. Vad ger han Danni?
		 Han ger Danni en dikt, som han har skrivit till henne.
18. Hur luktar Danni när hon lägger sig bredvid Max?
		Hon luktar tandkräm, alkohol, parfym och svett.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Varför ska Danni flytta hem till en kompis på lördag?
Hon kan inte bo kvar, när mamma kommer hem.
20. Vilka bjuder Max på festen?
		Han bjuder Karim, Isa, Selina, Erika och Selinas kusin.
21. Vad gör Max och Ella på Max rum?
		 De pratar om skolan och Max visar henne en bok.
22. Vad handlar Max dikt till Danni om?
		 Den handlar om drömmar /längtan.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
23. Max vill att Danni ska bo hos honom för alltid. Varför det, tror du?
		 Eget svar
24. Varför tittar Danni surt på Ella och Max på festen?
		 Eget svar / Hon kanske är svartsjuk.
25. Hur känner sig Max, när mamma och Moa kommer hem efter semestern?
		I texten står det att han har slutat gråta utanpå.
26. Danni säger ”Det här funkar inte” när de träffas i parken. Vad tror du hon menar med det?
		 Eget svar

– en möjlighet för alla
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