CAMILLA GUNNARSSON

SIDAN 1

Arvid och diskot
Lärarmaterial

Vad handlar boken om?
Arvid är kär i Elsa och ikväll är det disko. Arvid ser fram mot att få dansa med Elsa. Han hoppas att hon
är kär i honom också. Först går allt bra och de dansar. Det är härligt. Sedan händer något som gör Arvid
ledsen. Hur slutar kvällen? Blir Arvid och Elsa ihop?

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)

•

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. (SV åk 7–9)

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. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

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

Eleverna tränar följande förmågor
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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SIDAN 2

Arvid och diskot

Innan ni läser
Läs baksidestexten. Vad tror ni det är som gör Arvid ledsen?

När ni har läst
Diskussion
Här är några frågor att prata kring.
•

Arvid går på disko och hoppas att Elsa och han ska bli ihop. Hur går det till när man träffar någon och
blir ihop? Finns det andra ställen än diskon?

•

Är det jobbigt att fråga om någon vill dansa? Vad gör man om personen säger nej?

•

Hitta meningar i texten som beskriver Arvids känslor för Elsa, som visar att han är kär i henne.
(Exempel: När jag ser Elsa blir jag glad. Jag tycker om när hon tittar på mig. Jag vill vara där hon är.
Ibland nuddar våra kroppar varandra. Jag bli varm.)

•

När Elsa dansar tätt intill den andre killen, som kysser henne, blir Arvid förstås väldigt ledsen. Han
trodde att Elsa var kär i honom. Vad var det som gjorde att han trodde det? (Sidan 11: Vi dansade ju så
mycket. Hon verkar tycka om att vara där jag är. Hon tittar ofta på mig och ser glad ut.)

•

I slutet av boken säger Arvid Kärlek är härligt. Kärlek är svårt. Man måste vara modig. Man måste våga
visa vad man känner. Vad menar han med det?

Könsroller
Arvid ser att Elsa och den andre killen kysser varandra. Hon säger att killen kysste henne fast hon inte
ville det. Hur skulle det ha varit om Arvid hade dansat med en tjej som hade kysst honom. Skulle Elsa ha
trott honom om han hade sagt att tjejen kysste honom fast han inte ville det? Är det skillnad på tjejer och
killar?

Alternativt slut
I boken springer Elsa efter Arvid och säger att hon är kär i honom och vill vara tillsammans med honom.
Hur skulle berättelsen ha slutat om hon inte hade gjort det? Vad hade hänt då? Skriv ett alternativt slut
tillsammans i klassen.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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SIDAN 3

Arvid och diskot

Facit
Läsförståelse
1.

Arvid ska gå på disko. Det finns två anledningar till att han ser fram mot det. Vilka?

1. Han gillar att dansa. 2. Han hoppas få dansa med Elsa (som han är kär i).
2. ”Ibland nuddar våra kroppar varandra.” Vad kan man säga i stället för ”nuddar”?

Man kan säga ”rör vid”.
3. Vem är Leo?

Leo är Arvids kompis.
4. Vad gör en diskjockey?

Spelar låtar/skivor på ett disko.
5. Hur förklarar Elsa att hon och killen kysstes?

Hon säger att killen kysste henne fast hon inte ville det.
6. Hur hittade Elsa Arvid?

Leo sa att Arvid
hade gått ut.
Facit till korsordet
- Arvid
7.

Hur ser man på Elsa att hon är kär i Arvid?

Hennes kinder blir röda.
8. Arvid säger att man måste vara modig. Att man måste våga visa vad man känner. Varför är det
modigt att visa vad man känner? Vad tycker du?

Eget svar.

Korsord
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