SIDAN 1

MÅRTEN MELIN

Emma & Måns
Lärarmaterial
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Emma är kär i Måns och – vilken tur – han är kär i henne också. De börjar träffas hemma hos varandra,
tittar på film och käkar godis. Sedan sover de över hos varandra. De sover i samma säng, kysser och
smeker varandra. Det är härligt, men hur långt vågar de gå?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL 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)

•

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (SH åk 7–9)

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7–9)

•

Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön,
sexualitet och livsstil. (SH åk 7–9)

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

– en möjlighet för alla
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FÖRE LÄSNINGEN
Innan eleverna börjar läsa boken kan man prata om deras förväntningar och tankar kring den.
•

Vad tänker du på när du tittar på omslaget?

•

Gillar du omslaget? Varför?/Varför inte?

•

Läs baksidestexten. Får den dig att vilja läsa den här boken?

•

Berättelsen om Emma och Måns är en kärlekshistoria. Tycker du om att läsa böcker om kärlek?
Varför?/Varför inte?

UNDER LÄSNINGEN
I elevmaterialet finns frågor till varje kapitel och frågorna med facit hittar du på sidan 05.

EFTER LÄSNINGEN
Börja med att prata allmänt om boken och vad eleverna tycker.
•

Tycker du om boken? Ja: Vad är det som gör att du tycker om den? Nej: Vad är det som gör att du
inte tycker om den?

•

Boken handlar mycket om sex och beskriver ganska detaljerat vad Emma och Måns gör med
varandra. Vad tycker du om det?

•

Hurdana är huvudpersonerna, Emma och Måns? Beskriv dem.

•

Vad tycker du om huvudpersonerna?

•

Boken har en berättare. Vem är det?

•

Hur slutar boken? Vad tycker du om slutet?

VAD HÄNDER I BOKEN?
En övning som går ut på att eleverna ska skriva en eller två meningar om vad som händer i de olika
kapitlen.

KONFLIKTER/PROBLEM
I de flesta berättelser finns det konflikter eller problem som gör berättelsen mera intressant eller
spännande och som får läsaren att undra hur det ska gå. Vilka konflikter/problem finns det i boken om
Emma och Måns?
(Svar: Nanna berättar att hon är kär i Måns, sidan 16. Emma ser Nanna och Måns på McDonalds. Hon
gör slut med Måns, sidan 40.)

– en möjlighet för alla
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HUR SER DE UT?
I boken får man inte veta hur Emma och Måns ser ut. Det finns inga beskrivningar av deras utseenden.
Emma tycker att Måns är ”snygg”, ”fin” och ”söt”. Måns säger att Emma ”har fint hår”. I den här
övningen får eleverna rita sina egna bilder av Emma och Måns. Jämför sedan elevernas teckningar i
klassen.

ORDFÖRKLARINGAR
Här är 23 meningar med understrukna ord att förklara, ge synonymer till eller med gester visa vad de
betyder.
1.

Alma himlade med ögonen

2.

Det pirrade i magen.

3.

Jag undvek Måns resten av dagen.

4.

Måns såg förvirrad ut.

5.

Han såg på filmens omslag.

6.

Jag hade valt en läskig film.

7.

Och jag skämdes nästan när jag frågade: – Följer du mig hem?

8.

– Så klart, pep han.

9.

… jag trodde att Måns skulle svimma.

10. – När jag var liten trodde jag att det bodde ett monster under sängen, sa jag.
11. Du strök honom på kinden.
12. Jag är riktigt avundsjuk.
13. Kom till bibblan klockan två.
14. Jag och Måns var på museum.
15. Jag fnissade.
16. Jag kikade ut.
17. Plattan var som en fyrkantig brygga en bit ut i vattnet.
18. Pillade lite i hans navel.
19. Det ilade i mig.
20. Hans hår var rufsigt.
21. Måns hand snuddade vid mina trosor.
22. Jag rös till.
23. Kände mig avslappnad i hela kroppen.

– en möjlighet för alla
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ANDRA PERSPEKTIV
1. Det är Emma som berättar i boken. Hur skulle berättelsen ha blivit om Måns hade berättat?
Låt eleverna diskutera i grupper.
2. Nanna berättar för en kompis om Emma och Måns. Individuellt eller i par, skriv Nannas
berättelse i jag-form.

SEX
Emma och Måns handlar mycket om deras kärleksrelation och hur de upptäcker varandras kroppar.
Många elever tycker säkert att det är pinsamt att prata om sådana intima saker. Börja med att låta
eleverna hitta ord och uttryck som har med sex att göra. På sidorna 48–81 finns många ord och uttryck.
Diskutera sedan:
•

Huvudpersonerna pratar helt öppet om allt som har med sex att göra och de testar att göra olika
saker med varandra. Tycker du att det är pinsamt att prata om sex? Varför kan det vara pinsamt?

•

Emma och Måns hånglar med varandra, men de är överens om att de ska vänta med att ha sex ”på
riktigt” tills de är äldre. Varför vill de vänta, tror du?

•

I tonåren tänker man mycket på sex och pratar om det och det är lätt att tro att alla har erfarenhet
av att kyssas, hångla och ha sex. I verkligheten är det inte så. Kan en sådan här berättelse göra att
man tror att man är onormal om man inte har någon erfarenhet av sex?

– en möjlighet för alla
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Här är frågorna på texten med förslag till svar.

Så sjukt kär
1. Emma är kär i Måns. Hur framgår det i texten?
Emma tittar på hans foto. Hon tänker fråga honom om de ska göra något, kanske gå på bio. Hon tänker
på honom hela tiden.
2. Måns är också intresserad av Emma. Hur visar han det?
Måns säger att Emma har så fint hår och han frågar henne om hon vill gå på bio med honom på fredag.
3. På fredagen är Måns sjuk. Vad gör Emma då?
Hon hyr en kärleksfilm, köper godis och går hem till Måns.
4. Kapitlet heter ”Så sjukt kär”. Man kan säga att det har en dubbel betydelse. På vilket sätt?
Emma är jättekär i Måns. Bägge är sjuka – först Emma, sedan Måns.

Kyssas typ
5. På måndagen, i skolan, berättar Nanna något för Emma. Vad berättar hon?
Nanna berättar att hon är kär i Måns.
6. Plötsligt blir det väldigt konstigt mellan Emma och Måns. Varför?
Måns kommer fram till Nanna och Emma och Emma vet inte vad hon ska göra. Hon har inte berättat
för Nanna att hon också är kär i Måns och att de har träffats. Nanna och Emma går därifrån och sedan
pratar inte Emma och Måns med varandra under dagen.
7. Allting ordnar sig i slutet av kapitlet. Hur då?
När skolan är slut springer Emma efter Måns och berättar allt för honom: Att Nanna också är kär i
honom och att Emma därför inte hade berättat för henne att Måns och Emma har träffats. De kysser
varandra.

Läskigt nära
8. Måns skickar ett sms till Emma. Vad säger han?
Han frågar om hon vill se film hemma hos honom. Han bjuder på godis.
9. Emma säger att hon ska ta med en film. Varför väljer hon en läskig film?
Emma vet att Måns är rädd för läskiga filmer. Hon vill att han ska följa henne hem. Sedan kommer han
att vara rädd för att gå hem ensam. Då måste han sova hos henne.
10. Emma vill att Måns ska sova hos henne och utnyttjar hans rädsla. Är det rätt att göra så? Vad tycker
du om det?
Eget svar.

– en möjlighet för alla
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11. Varför heter kapitlet ”Läskigt nära”, tror du?
Förslag: Emma och Måns sover i samma säng. Det är lite läskigt.

Helt slut
12. En dag händer något tråkigt. Vad?
Emma frågar Måns om de ska ses efter skolan. Han säger att han inte kan, men han förklarar inte
varför.
13. Vad tror Emma?
Emma blir ledsen och tror att Måns inte är kär i henne längre. Hon tror att det är slut.
14. Vart går Emma och vad ser hon där?
Emma går till McDonalds och där ser hon Måns och Nanna. Nanna håller ett halsband i handen. Det
halsband som Emma har tittat på i guldaffären. Nanna klappar Måns på kinden.
15. Hur reagerar Emma?
Emma springer därifrån. Måns ser henne och ropar efter henne, men hon stannar inte. När hon är
hemma, skickar hon ett sms och gör slut med Måns.
16. Nästa dag går Emma inte till skolan. Hon får en förklaring till det som hände. Vilken är
förklaringen?
Nanna kommer hem till Emma och berättar att Måns visade henne halsbandet som han hade köpt för
att ge Emma på hennes födelsedag.
17. Hur slutar kapitlet?
Nanna messar till Måns och stämmer träff med honom på biblioteket. Emma går dit i stället för Nanna
och Måns blir jätteglad. De går hem till Måns för han vill ge Emma halsbandet.

Nästan nakna
18. Måns sover över hos Emma för andra gången. De dansar nära varandra. Vad händer då?
När Emma och Måns dansar nära varandra, får Måns stånd. Hans snopp blir hård.
19. Emmas mamma öppnar plötsligt dörren till Emmas rum. Då ljuger Emma för sin mamma. Vad
säger hon?
Emma säger att Måns är på toa, men han ligger i hennes säng, under täcket. Måns ska egentligen sova på
en madrass på golvet.
20. Emma tar av sig tröjan och frågar om Måns vill ta på hennes bröst. Måns blir orolig. Vad frågar
han?
Måns blir orolig och frågar om Emma vill att de ska ligga med varandra.

– en möjlighet för alla
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21. Vad svarar Emma? Hur reagerar Måns då?
Emma säger nej, hon vill att de ska vänta med att ligga med varandra tills de blir äldre. Måns blir lättad.
Han vill också vänta.

Så grymt skönt
22. Vad gör Emma och Måns?
Emma och Måns cyklar iväg och badar.
23. Emma och Måns simmar ut till en platta i vattnet. Vad händer där?
De kysser varandra i vattnet och Måns får stånd. Han vill inte gå upp ur vattnet och visa det.
24. Det börjar regna. Vad gör Emma och Måns då?
De går upp ur vattnet och lägger sig under ett träd.
25. Vad händer när Måns rör vid Emmas bröst?
Hennes bröstvårtor blir hårda.
26. Emma sover över hos Måns. Hon tar på hans snopp och drar fram och tillbaka. Måns får utlösning.
Vad betyder det?
Det sprutar sperma från snoppen.
27. Varför heter kapitlet ”Så grymt skönt”?
Måns säger ”Det var så grymt skönt” efteråt, när Emma hade rört vid hans snopp.

Pinsamt eller?
28. Emma och Måns vaknar och nu vill Emma att Måns ska smeka hennes snippa. Vad händer när han
gör det?
Emma blir våt och tycker att det är jätteskönt när Måns rör vid hennes lilla knopp.
29. Måns mamma öppnar plötsligt dörren. Hon ser att Emma och Måns sover i samma säng. Vad säger
hon?
Hon låter arg och säger att hon vill prata med Måns.
30. Vad sa Måns mamma?
Hon sa förlåt för att hon bara gick in i rummet sådär.
31. Hur slutar boken?
Emma och Måns säger att de älskar varandra. Nu är de verkligen tillsammans.

– en möjlighet för alla

