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Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om?
Lukas och Jonna är tillsammans och ikväll ska de vara ensamma för första gången. Ikväll ska de göra
”det” för första gången. Det är inget de har sagt för sådant pratar man inte om. Efter skolan går de på
stan i några timmar. Jonna tittar på kläder och Lukas tittar på Jonna. Till sist säger Jonna att det är dags
att gå hem. Lukas nickar och försöker se cool ut men innerst inne är han ivrig. Väl hemma när de sitter
i soffan och myser får Lukas ett sms från sitt ex Elin. När Lukas har läst sms:et skyndar han ut på toa.
Han måste vara för sig själv en stund. Varför skulle Elin höra av sig just nu?

Mål från Lgr 11:

• Eleven ska utveckla 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 7-9)

• Eleven ska känna till ord och begrepp som används för att uttrycka känslor. (SV 7-9)
• Eleven ska utveckla sin förmåga att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (SV 7-9)
• Eleven ska känna till människans sexualitet samt frågor om jämställdhet, relationer, kärlek och
ansvar. (BI 7-9)

Reflektion
I grupp eller helklass reflekterar eleverna över följande:

• När du såg boken för första gången, vad trodde du att boken skulle handla om? Blev du förvånad
över innehållet när du sedan läste den? Besviken? Jättenöjd?

• Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den vad skulle du berätta då?
• Var det något speciellt du gillade med boken?
• Var det något speciellt du inte gillade med boken?
• Välj ut det ställe i boken som berör dig mest och läs det högt för kamraterna.
• Har du lärt dig något av boken?
• Vilket budskap tror du författaren vill få fram genom att skriva Nära dig?
• Under hur lång tid utspelar sig boken?
• Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle göras bättre,
vad skulle du säga då?

– en möjlighet för alla
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Kärleksrelationer och sex
Boken inbjuder till att prata om kärlek, sex och relationer. Det kan vara lämpligt att låta HBTperspektivet genomsyra arbetet. Alltså att kärlek och sex kan vara heterosexuell, homosexuell, bisexuell
och transsexuell.

Spektrumövning
Börja med att göra en spektrumövning. Gruppledaren ger ett påstående. Deltagarna svarar genom
att ställa sig någonstans på linjen i spektrumet av ”Ja, jag håller med” hela vägen till ”Nej, jag håller
verkligen inte med”. Ge eleverna möjlighet att motivera sin placering på spektrumet.

Ja, jag
håller med

Nej, jag håller
verkligen
inte med.

Förslag på påståenden från boken:
1. Jag tycker att boken var bra.
2. Lukas gör rätt som läser sms:et.
3. Lukas gör rätt när han inte berättar för Jonna vem som sms:ade honom.
4. Det är inte bra att Lukas springer iväg till toaletten för att vara för sig själv en stund.
5. Jag tror att Elin visste om att Lukas var hemma hos Jonna.
6. Lukas gör rätt i att misstänka Jonna för att ha läst sms:et.
7. Det är bra att Lukas lämnar Jonna och går ner på stan.
8. Det är bra att Lukas går tillbaka hem till Jonna.
9. Jag tror att Jonna läste sms:et.
10. Jag tror att de hade sex med varandra för första gången.
Denna övning kan även göras med påståenden som inte är tagna från boken, t.ex:
1. Jag respekterar homosexuella personer.
2. Jag respekterar bisexuella personer.
3. Jag respekterar transvestiter.
4. Det är viktigt att förlora oskulden med någon betydelsefull person.
5. Det är viktigt att skydda sig vid sex.

– en möjlighet för alla
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Tankar kring kärlek och sex
Låt eleverna enskilt svara på följande frågor. Om eleverna känner varandra väl kan man låta dem dela
med sig av sina tankar till en kamrat.
1. Hur visar du för en person att du är intresserad av honom/henne?
2. Hur känns det att vara kär i någon?
3.	Vad är din inställning till att förlora oskulden? (Efter att man är gift? Med en betydelsefull person?
Måste vara kär?)
4. Hur ska en bra kärleksrelation se ut enligt dig?
5. Vad skulle få dig att göra slut med en kille/tjej?

Dikt
Skriv en kärleksdikt till någon som du tycker om.

Att arbeta vidare med:

• Medias bild av sex. Hur vanligt är det att människor är som i t.ex. Big Brother?
• Filmtips: Jalla Jalla (berör kärleksrelationer och sex).
• Gå igenom vilka preventivmedel som finns, var man kan få tag på dem och hur de fungerar (tips:
RFSU).

• Be någon från RFSU eller Ungdomsmottagningen vara gästpratare. Gästprataren kan t.ex. läsa
boken för klassen och sedan ha diskussioner.

– en möjlighet för alla
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Läsförståelse
1. Vad ska Lukas och Jonna göra hemma hos Jonna?
		 Ha sex med varandra för första gången.
2. Vad heter tjejen som Lukas var tillsammans med innan?
		Elin.
3. Vad gör Jonna och Lukas efter skolan?
		 Går på stan några timmar.
4. Vad tittar Lukas på när Jonna tittar på kläder?
		 Han tittar på Jonna.
5. Lukas försöker se cool ut men hur är han innerst inne?
		Ivrig.
6. Vad längtar Lukas efter?
		 Att ha Jonna intill sig och känna hennes lena hud mot sin.
7. Vad är det första Jonna gör när de kommer hem?
		 Kollar runt så att ingen är hemma.
8.	Plötsligt är det som om allt det fina blir förstört. Vad var det Jonna sa?
		 Ikväll blir det första gången.
9. Plötsligt piper Lukas mobil. Vem får han sms ifrån?
		Elin.
10.	Vad står det i sms:et?
		 Kan inte glömma dig. Hör av dig så vi kan göra det igen! Du är så jävla skön.
11. Jonna frågar om det var ett tråkigt sms. Vad säger Lukas?
		 Det är bara en knäppis.
12. Lukas måste vara för sig själv. Vad gör han?
		 Skyndar sig ut på toa.
13.	Vad tror Lukas att Jonna har gjort när han kommer ut från toaletten?
		 Han tror att hon har läst sms:et.
– en möjlighet för alla
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14. Lukas frågar om hon har läst sms:et. Vad säger Jonna?
		 Klart jag inte gjorde.
15.	Varför tror Lukas att deras förhållande aldrig kommer att hålla?
		 För han tror att hon ljuger om sms:et.
16. Vad gör Lukas utan att säga något?
		 Han reser sig upp och går.
17. Lukas går tillbaka till Jonna. Vem öppnar dörren?
		 Jonnas pappa.
18. Vad säger Jonna inne på sitt rum?
		 Jag läste aldrig sms:et.

– en möjlighet för alla

www.nyponforlag.se

Nära dig

sidan

Facit elevmaterial

6

Skriv meningarna i rätt ordning, så som de kommer i boken:
2
■
8
■
10
■
5
■
6
■
4
■
7
■
■1
■3
9
■

Jonna tittar på kläder, Lukas tittar på Jonna.
Han vet inte om han gör rätt.
De släpper inte taget om varandra på hela natten.
Hans mobil ligger kvar på bordet vid soffan.
Varför ser du så skyldig ut då?
Men så piper hans mobil.
Det kommer aldrig att hålla.
Ikväll ska Lukas och Jonna vara ensamma hemma hos Jonna.
Han längtar så efter henne.
Så står de där inne på hennes rum.

Att fundera vidare över:
1. Vad tror du hade hänt om Jonna hade läst sms:et?
		 Eget svar.
2. Vad tror du hade hänt om Lukas inte hade gått tillbaka till Jonna?
		 Eget svar.

– en möjlighet för alla
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