EMMA FÄLDT

SIDAN 1

Hemligt sms
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Bästa vänner för evigt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Vad tycker Elsa om fotboll?

2. Vad gillar hon istället?

3. Vad betyder BFF?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad tycker Elsa och Mischa om Hampus som går i deras klass?

– en möjlighet för alla
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Hemligt sms

Hemligt sms
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
5. Vad heter Elsas lillasyster?

6. Elsa och Mischa vill skicka ett sms till Hampus. Men de har ett problem. Vilket?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7.

Varför är Elsa nervös?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
8. Hur hade du känt dig om du var Elsa?

9. Elsa och Mischa mutar Linn. Vad betyder mutar?

10. Varför är en del av texten kursiverad?

Hampus och Mischa
Fråga på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
11. Varför vågar inte Elsa kolla på Hampus?

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. När Elsa möter Pontus blick så rodnar hon. Vad betyder det?

13. Varför är Mischa så glad över att hon får spela i fotbollslaget?

14. Varför känner sig Elsa ensam när hon sitter på kullen?

Hundvakt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
15. Vad frågar Elsas granne henne?

16. Vem träffar Elsa när hon är ute på promenad?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
17. Hur känner sig Elsa när hon träffar Hampus?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
18. Varför ler Elsa för sig själv när hon går hemåt?

– en möjlighet för alla
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Ensammast i världen
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
19. Vem är det som skickar sms till Elsa?

20. Varför kollar inte Elsa mobilen direkt när den låter?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Hur reagerar Elsa när hon ser sms:et från Hampus?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
22. Elsa blir svartsjuk på Mischa och Pontus. Förklara vad svartsjuka är för någonting.

23. Elsa blir riktigt arg på Mischa. Har du blivit riktigt arg på någon kompis någon gång? Förklara
varför och beskriv hur du kände dig.

Förlåt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
24. Varför ringer Mischa till Elsa?

25. Vem har Mischa blivit tillsammans med?

– en möjlighet för alla
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26. Hur tror Elsa att Hampus pussar smakar?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
27. Elsa tänker att Mischa är ”värsta vännen för evigt”. Förklara hur hon tänker.

28. Tycker du Elsa gjorde rätt eller fel som inte litade på sin bästa vän?

Ihop
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
29. Hur tror du Elsa känner sig när Hampus skickar hjärtat till henne?

– en möjlighet för alla
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Hemligt sms

ORDNING
Placera meningarna i rätt ordning.

Nästa morgon kommer jag på att jag glömt att svara på Hampus sms.
Hampus kastar bollen igen och håller i Buster så att Zenta får en chans att hämta den.
På gympan berättar idrottsläraren att några äldre elever har bildat ett fotbollslag och att de
behöver fler spelare.
Vi är ihop!
Vi har lagt ut våra jackor i gräset på kullen och ligger ovanpå dem.
Det var inte så roligt att sitta ensam på kullen, men det säger jag inte till Mischa.
Jag och Zenta går en lång promenad och jag låtsas att hon är min hund.
Mischa viskar till Linn att gå till fotbollsplanen och be om Hampus mobilnummer.

ORDFÖRSTÅELSE
Dra streck mellan orden och deras betydelse.

egoistisk						

Någon som visar respekt för andra.

busig								Någon som aldrig sviker.
gnällig							

Någon som inte vill dela med sig.

generös						

Någon som bara tänker på sig själv.

pålitlig							Någon som klagar mycket.
lojal								Någon som gärna delar med sig.
snål								

Någon som hittar på mycket bus och skoj.

respektfull						

Någon som man kan lita på.

– en möjlighet för alla
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DELA UPP ORDEN
Beskriver de här orden positiva eller negativa egenskaper? Skriv orden under den rubrik som du tycker
passar bäst.

egoistisk
omtänksam
humoristisk
självisk

busig

elak

gnällig
lojal
respektfull

Positiva egenskaper

charmig
ilsken

lättlurad

rolig
hänsynsfull

ointresserad
pålitlig

generös

modig
snål
Negativa egenskaper
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GÖR NYA ORD AV ETT ORD
Gör nya ord av ordet i rutan. Försök att komma på så många ord du kan.

HEMLIGHETER

Ord med två bokstäver:

Ord med tre bokstäver:

Ord med fyra bokstäver:

Ord med fem bokstäver:

– en möjlighet för alla
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Hemligt sms

DIKTER
Det är vanligt med dikter som handlar om kärlek eller vänskap. Läs dikten nedan. Ringa in de ord som
rimmar med samma färg. Du behöver fem olika färgpennor.

Mischa är den finaste jag känner
Vi kommer alltid vara vänner
Trots att hon gillar fotboll
Och jag gillar hundar
Så spelar det ingen roll
Det är inte på det vi vår vänskap grundar
Tillsammans har vi alltid kul
Ibland blir det strul
Men alltid det löser sig
Du är den bästa vännen för mig

– en möjlighet för alla
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SKRIV EN DIKT
Skriv en egen dikt om en vän eller en dikt som handlar om kärlek. Rita en bild som passar till dikten.

– en möjlighet för alla

