sidan

1

Gratis material till läraren
Författare: Mårten Melin

Vilka handlar boken om?
Boken handlar om Måns, en kille på mellanstadiet, som är kär i Emma som går i samma klass. Måns
tar mod till sig och frågar henne om hon vill gå på bio med honom. Hon tackar ja och allt verkar bli
jättebra. Men på morgonen samma dag som biobesöket ska gå av stapeln så vaknar Måns upp och är
sjuk. Hur ska han få tag i Emma och berätta att han ligger hemma med hosta? Och har han nu missat
chansen att få gå på bio med Emma?

Vad tar boken upp?
Boken handlar om den första förälskelsen och alla tankar som väcks till liv i och med denna. Kärlek är
ett ämne som berör och engagerar. Läsaren kommer att känna igen sig i hur huvudpersonen känner sig
när han tänker på flickan han är kär i.

Vem passar boken för?
Boken vänder sig till läsare i åldrarna 11–13 år, med lässvårigheter. Det intressanta och viktiga ämnet
i boken kan säkert bidra till att man vågar ge sig i kast med texten även om man har det jobbigt med
läsningen.
Texten i boken innehåller korta meningar och typsnittet är relativt stort. Det finns några bilder i boken
för att förstärka handlingen. Det förekommer även enkla dialoger i texten.

Arbetsmaterial till boken
Vill du ha tips och idéer på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina elever så finns det ett
arbetsmaterial till boken.
Materialet bygger på:

•	Frågor på innehållet i texten. Här ska eleven utgå från sig själv när han/hon svarar, vilket leder till
att det inte finns några ”fel” svar på frågorna.

•	Förlag på hur ni i klassen kan arbeta vidare med boken under några lektioner. Detta för att
ytterligare fördjupa förståelsen för innehållet i boken.

Arbetsmaterialet kan du skriva ut gratis
från förlagets hemsida www.nyponforlag.se
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Gratis material till läraren
Lektionsförslag
(tidsåtgång ca 2 lektioner)

Lektion 1
Samtala om handlingen i boken. Sitt så bekvämt och mysigt som möjligt och låt samtalet flöda fritt.
Utgå från frågor av typen:

•	Hur vet man om man är kär i någon?
•	Är det pinsamt att vara kär?
•	Hur känns det i kroppen?
•	Är man glad när man är kär eller kan man vara ledsen också?
•	Hur vet man att ens kärlek är besvarad?
•	Hur visar man för någon att man tycker om den personen?
•	Vad kan man göra för att göra den man tycker om, glad?
Lektion 2 och 3
Inled lektionen med att koppla tillbaka till samtalet ni hade förra lektionen. Sedan är det dags att samla
ord. Låt eleverna sitta i smågrupper en liten stund och försöka komma på så många ord som möjligt
som har med känslan kärlek att göra. Därefter får varje grupp redovisa sina ord medan du skriver upp
dessa på ett blädderblock.
Därefter ska var och en välja ut ett av orden och försöka gestalta det på ett så bra sätt som möjligt
genom att måla en bild, fylld med färg. Ordet ska på något sätt finnas med i bilden.
Sätt upp alla alster tätt tillsammans på väggen i klassrummet. Det kommer att bli väldigt vackert!
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