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Läsförståelse
Hanna ler
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem ska Oskar dela rum med?

2. Vem är berättare i boken?

3. Hur vet de vem som ska laga mat?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vart tror du att de åker på skolresa?

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.)
5. Boken heter ”Men jag är kär i henne”. Vem tror du att Max är kär i?

– en möjlighet för alla

www.nyponforlag.se
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Hanna nuddar
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem i klassen vann en teckningstävling?

2. Varför sätter Max sig i bubbelpoolen?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. I hur många dagar ska de vara på skolresa?

4. Varför tror du att Max vill putta Simon i vattnet?

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.)
5. Vem tror du att Hanna är kär i?

– en möjlighet för alla
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Hanna skrattar
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad säger Hanna att Max ska göra för att det ska gå bra i skidbacken?

2. Vad har Max inte tänkt på innan när han tittar på henne?

3. Vad kör Max in i när han åker skidor?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad tror du att Max menar när han säger: ”Men jag trodde vi skulle vänta med störtlopp.”

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.)
5. Varför tror du att Max ben är skakiga när de går tillbaka till huset?

– en möjlighet för alla
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Hanna tittar
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur många är de i Max matlag?

2. Vad är Max en mästare på?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför tror du att Dara kallar gubben som stirrade på Anja för snuskgubbe?

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.)
4. Vad tror du Hanna tänker på, när hon går förbi Max och de andra som lagar mat?

5. Varför tror du att Max har ont i huvudet?

– en möjlighet för alla
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Hanna rör
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför får Max stanna i sängen?

2. Vad frågar Hanna Max om?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vem tar första steget till att kyssas?

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.)
4. Tror du att Max drömmer, eller att det som händer är på riktigt?

– en möjlighet för alla
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Hanna tittar inte
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad säger Max till Oskar att han och Hanna gjorde?

2. Vilken tid äter de middag?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför blir Oskar röd i ansiktet när Max pekar på hans iPad?

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.)
4. Varför tror du att Hanna inte tittar på Max under middagen?

– en möjlighet för alla
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Hanna dansar
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad gör Max när alla har gått till skidbackarna?

2. Vad dricker Hanna och Max på festen?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur många dikter har Max skrivit i sitt liv?

4. Varför är Hanna sur när Max och hon ska dansa?

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.)
5. Vem tror du att Max är kär i?

– en möjlighet för alla
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Hanna läser
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Varför lånar Hanna Max telefon?

2. Var är Oskar när Max och Hanna är på rummet?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vad menas med att Hanna ger Max fingret?

4. Varför puttar Hanna Anja?

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.)
5. Varför tror du att kapitlet heter ”Hanna läser”?

– en möjlighet för alla
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Hanna väntar
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Hur många gånger tittar Hanna på Max under bussresan?

2. Varför sitter inte Max med Hanna i bussen på vägen hem?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Varför säger Max till Oskar att det kommer att bli bra?

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.)
4. Tycker du att det är okej att vara ihop med någon som säger att den är kär i två personer samtidigt?

– en möjlighet för alla
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Läsjournal
1. Vilken är bokens titel och vad heter författaren?

2. Vad heter illustratören?

3. Vilka svåra ord hittar du i texten?

4. Vilka personer är med i boken?

5. Hur många sidor har boken?

– en möjlighet för alla
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Sammanfatta boken
Skriv en kort sammanfattning av boken. Nedan har du några punkter att utgå ifrån:
• skolresa
• framme vid huset
• på äventyrsbadet
• Hanna lär Max åka skidor
• matlagning med Anja och Dara
• Max har feber
• Max skriver en dikt
• fest
• Hanna läser dikten
• de åker hem

– en möjlighet för alla
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