EMMA FÄLDT

SIDAN 1

Hemligt sms
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Trots att man gillar olika saker så kan man vara bästa vänner för evigt. Mischa älskar fotboll men det
gör inte Elsa. Ändå är de BFF. Förutom att tjejerna har väldigt roligt ihop gillar båda Hampus som är den
snyggaste killen på hela skolan. En dag bildas ett fotbollslag och både Mischa och Hampus kommer med
och börjar träna tillsammans. Elsa känner sig utanför när hon ser hur roligt de har. De kramar till och
med varandra när de gör mål. De hade ju bestämt att ingen av dem skulle bli ihop med honom. En dag
ändras plötsligt allt.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap,
både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 4–6)

•

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. (SV åk 4–6)

•

Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. (SV åk 4–6)

•

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)

•

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
(SV åk 1–6)

•

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik. (SV åk 1–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 1–6)

•

Ord, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (SV åk 1–6)

– en möjlighet för alla
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• ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

FÖRE LÄSNINGEN
Läs bokens titel högt. Vad tror ni att den kommer att handla om? Vilka ledtrådar får ni? Vad är det som
kan vara hemligt? Varför är det hemligt?
Titta tillsammans på ordmolnet nedan. Vad betyder orden? Ger de några ledtrådar till vad berättelsen
kan handla om? Låt eleverna förutspå handlingen, antingen muntligt eller skriftligt.

fotboll
BFF
svikit

svartsjuk
kär

hund

– en möjlighet för alla
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GRUPPUPPGIFT: RECEPT PÅ EN BRA KOMPIS
Dela in eleverna i mindre grupper/par och dela ut ett tomt papper till varje grupp. Be eleverna fundera
över hur en riktigt bra kompis är och be dem skriva olika egenskaper på pappret. Använd gärna orden
nedan för att låta eleverna få inspiration. Gå först igenom orden och kontrollera att eleverna förstår vad
de betyder.
Sammanställ sedan förslagen på tavlan, exempelvis snäll, rolig eller omtänksam. Be sedan eleverna att
fundera över vad de värdesätter högst hos en kompis. Vad är viktigast?
Gruppernas/parens uppgift är nu att på ett papper skriva ett recept på en bra kompis, gärna med
färgpennor. Den egenskap som är viktigast ska det vara mest av osv.
Ett exempel på hur en bra kompis kan vara:

10 dl snäll
3 dl omtänksam
1 dl lojal
2 msk rolig
1 msk cool
1 tsk stöttande

Om ni har tid, kan grupperna få berätta hur de resonerade.
ansvarsfull

pratsam

blyg

respektfull

charmig

pålitlig

artig

vänlig

busig

social

fantasifull

skojig

hjälpsam

självsäker

generös

omhändertagande

hänsynsfull

äventyrlig

humoristisk

varmhjärtad

lojal

ärlig

modig
omtänksam

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

Vad tycker Elsa om fotboll?

Elsa gillar inte alls fotboll.
2. Vad gillar hon istället?
Elsa gillar hundar.
3. Vad betyder BFF?
Best Friends Forever/Bästa vänner för evigt
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?

De tycker att han är snygg och gullig. Båda två är kära i honom.

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

Elsas lillasyster heter Hedda.
6. Elsa och Mischa vill skicka ett sms till Hampus. Men de har ett problem. Vilket?
De har inte hans mobilnummer och de känner ingen som de kan fråga.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7.

Varför är Elsa nervös?

Elsa är nervös eftersom hon är rädd för att Hampus ska få reda på att det var hon och Mischa som skickade
sms till honom.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
8. Hur hade du känt dig om du var Elsa?

Eget svar.
9. Elsa och Mischa mutar Linn. Vad betyder mutar?
Mutar betyder att man ger en person något för att påverka personen.
10. Varför är en del av texten kursiverad?
Det kursiverade i texten är sådant som står i deras sms. Det kallas att man citerar.

– en möjlighet för alla

EMMA FÄLDT

SIDAN 5

Hemligt sms

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

Hon är rädd att han ska förstå att det var hon som skickade messet.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. När Elsa möter Pontus blick så rodnar hon. Vad betyder det?

När man rodnar blir man röd i ansiktet. Det kan man bli när man är blyg eller någonting är pinsamt.
13. Varför är Mischa så glad över att hon får spela i fotbollslaget?

Mischa älskar fotboll och tycker det är roligt att spela i laget. Hon är dessutom kär i Hampus som också är
med i laget.
14. Varför känner sig Elsa ensam när hon sitter på kullen?
Hon och Mischa brukar sitta där tillsammans. De andra på planen ser ut att ha väldigt roligt vilket gör att
Elsa känner sig utanför.

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

Grannen frågar om Elsa vill gå ut med hennes hund Zenta varje dag.
16. Vem träffar Elsa när hon är ute på promenad?

Elsa träffar Hampus och hans hund Buster.
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?

Hon blir osäker och nervös. Hennes ben börjar darra och hon blir torr i munnen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
18. Varför ler Elsa för sig själv när hon går hemåt?

Hon har pratat med killen som hon är kär i och det gör henne lycklig.

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

Det är Hampus.
20. Varför kollar inte Elsa mobilen direkt när den låter?
Hennes mamma tycker inte om att hon använder sin mobil när de äter.

– en möjlighet för alla
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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?

Först blir hon väldigt glad. Sedan blir hon jättearg eftersom hon tror att det är Mischa som har skvallrat om
hennes nummer.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
22. Elsa blir svartsjuk på Mischa och Pontus. Förklara vad svartsjuka är för någonting.

När man är svartsjuk är man misstänksam och avundsjuk på någon annan. Kanske en vän eller någon man
är kär i.
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.
Eget svar.

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

Hon vill fråga om läxan i engelska.
25. Vem har Mischa blivit tillsammans med?
Hon är tillsammans med David som är målvakt i deras fotbollslag.
26. Hur tror Elsa att Hampus pussar smakar?
Hon tror att de smakar melon som är hennes favoritsmak.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
27. Elsa tänker att Mischa är ”värsta vännen för evigt”. Förklara hur hon tänker.

Elsa tror att Mischa har skvallrat om messet för Hampus och svikit henne som vän.
28. Tycker du Elsa gjorde rätt eller fel som inte litade på sin bästa vän?
Eget svar.

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

Eget svar.

– en möjlighet för alla
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Ordning
7		

Nästa morgon kommer jag på att jag glömt att svara på Hampus sms.

6		

Hampus kastar bollen igen och håller i Buster så att Zenta får en chans att hämta den.

3		
			

På gympan berättar idrottsläraren att några äldre elever har bildat ett fotbollslag och att
de behöver fler spelare.

8		

Vi är ihop!

1		

Vi har lagt ut våra jackor i gräset på kullen och ligger ovanpå dem.

4		

Det var inte så roligt att sitta ensam på kullen, men det säger jag inte till Mischa.

5		

Jag och Zenta går en lång promenad och jag låtsas att hon är min hund.

2		

Mischa viskar till Linn att gå till fotbollsplanen och be om Hampus mobilnummer.

Ordförståelse
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
Positiva egenskaper

Negativa egenskaper

charmig

egoistisk

rolig

elak

omtänksam

gnällig

busig (kan finnas med i båda spalterna)

ilsken

hänsynsfull
generös

busig (kan finnas med i båda
spalterna)

humoristisk

lättlurad

lojal

ointresserad

respektfull

självisk

pålitlig

snål

modig

Gör nya ord av ett ord

HEMLIGHETER
Ord med två bokstäver: le, er, te, il, el
Ord med tre bokstäver: hem, lem, lim, rem, tig, lie, tre, teg, rit, rim, mil, mig, mer, ler, hit, het, hel, get,
gem, gel, ert
Ord med fyra bokstäver: lite, trim, term, mete, lime, igel, helt, helg, elit, eget
Ord med fem bokstäver: liter, glimt, tiger, timer, tegel, regel, meter, lerig, helig, glimt, gemet

– en möjlighet för alla

