KERSTIN L HAHN

SIDAN 1

Bara vänner?
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Tobias är kär i sin klasskamrat Leila. De är vänner, men Tobias undrar om Leila kanske vill vara mer än
vän med honom. Snart är det höstlov och Tobias vill göra något tillsammans med Leila. I skolbiblioteket
får han äntligen chansen att vara ensam med henne. Han frågar om hon vill gå på bio. Precis då kommer
Tobias kompis Kevin och Tobias får inget svar av Leila. Nu känns höstlovet plötsligt tråkigt.

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)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
(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 olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
(SV åk 7–9)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (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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INNAN NI LÄSER
Boken heter Bara vänner?. Vad menar man när man säger så? Är det så ”bara” att vara vänner?
Läs baksidestexten. Hur tror eleverna att det går? Kommer Tobias och Leila att vara ”bara vänner” eller
blir det något mer?

HUR GÖR MAN?
Hur gör man om man vill veta att någon är kär i en? Tycker eleverna att Tobias gjorde rätt?
Tobias kompis Kevin föreslår att Tobias ska säga till Leila att hon är sexig och fråga om hon vill vara med
honom. Vad tycker eleverna om Kevins förslag?

SAMMANFATTA
Dela in eleverna i par eller grupper. Ge varje par/grupp ett av de nio kapitlen. Paret/gruppen ska skriva
några stödord, träna på att sammanfatta innehållet i kapitlet med egna ord samt berätta i klassen vad
kapitlet handlar om. Kapitlen är:
Kär, Våga eller inte våga, Skräck, Väl?, Tankar, Arg, Idiot, Äntligen, Bara vänner

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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FACIT
Läsförståelse
Kär
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hitta ord och uttryck som beskriver Leila.

Hon har bruna ögon och mörkt hår. När hon ler glittrar hennes ögon. Hon är glad och rolig. Hon är söt, fin
charmig och underbar.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
2.

Vad menar Tobias när han säger att han blir varm i hjärtat av att vara nära Leila, tror du?

Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
3.

Hur skulle du göra om du var Tobias?

Eget svar.

Våga eller inte våga
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
4.

Det är två saker som gör att Tobias är nervös för att fråga Leila om hon vad hon känner för
honom. Vilka två saker?

Han är rädd för att hon ska säga nej. Han är rädd att det ska förstöra deras vänskap.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
5.

Vad menar Tobias med kapitlets sista rad: Nu eller aldrig?

Han menar att nu har han sin chans och den måste han ta annars kommer han inte att våga.

Skräck
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6.

Vad frågar Tobias Leila?

7.

Leila svarar lite tveksamt. Vad säger hon?

Han frågar henne om hon vill gå på bio med honom på lovet.
Jo, det vill jag väl. Det är bara det att …
– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Leila hinner aldrig förklara vad hon menar. Tre saker händer. Vilka saker?

Kevin kommer. Leilas mobil ringer. Läraren kommer och säger att lektionen är slut.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9.

Varför heter kapitlet ”Skräck”? Finns det mer än en förklaring?

Leila står vid hyllan med skräckböcker och Tobias känner skräck för att fråga henne.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Skulle det funka att säga det som Tobias egentligen vill säga? ”Jag är kär i dig. Gillar du mig? Får
jag hålla om dig? Får jag kyssa dig?” Vad tror du? Varför tror du det?

Eget svar.
Väl?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vad tänker Tobias att han skulle ha gjort?

Han tänker att han skulle ha sprungit efter Leila och frågat igen.

12. Vad gör Tobias?

Han messar Leila och frågar om läget.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
13. Kapitlet heter ”Väl?”. Varför heter det så?

Tobias funderar på varför Leila sa ”Jo, det vill jag väl”. Det betyder att hon inte är säker.

Tankar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Tobias går till olika ställen, där han tror att Leila kan vara. Vilka ställen går han till?

Han går till ICA, till Kafé Kanel, i skogen och förbi Leilas hus.

15. Tobias funderar på vad Leila menade när hon sa ”Det är bara det att …”. Vilka saker tror han att
hon kanske tänkte säga?

Det är bara det att jag redan har en kille. Det är bara det att jag inte gillar killar. Det är bara det att mina
föräldrar inte gillar att jag träffar killar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
16. Vad tror du att Leila tänkte säga när hon sa ”Det är bara det att …”?

Eget svar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Arg
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. Vad gör Tobias nästa dag?

Han är hos Kevin och spelar dataspel och ser på film

18. Vad gör Tobias i slutet av kapitlet?

Han messar Leila och frågar om läget.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
19. Kapitlet heter ”Arg”. Det syftar på två saker. Vilka?

Kevin frågar om Tobias är arg och Tobias blir arg på Leila.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
20. Hur skulle du uppfatta det om en kille/tjej frågade dig om ni skulle gå på bio?

Eget svar.

Idiot
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Vad föreslår Kevin att Tobias ska göra?

Han föreslår att Tobias ska köpa blommor och choklad och gå dit och bara kyssa Leila.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
22. Vad syftar titeln ”Idiot” på? Det är flera saker. Vilka?

Kevin är en idiot som kommer med ett dumt förslag. Tobias skickar svaret ”Idiot” till Leila i stället för till
Kevin. Tobias tycker att han är en idiot.

Äntligen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Vad gör Tobias?

Han messar Leila.

24. Vad skriver han i messet?

Han skriver förlåt och att han messade fel. Det är Kevin som är en idiot, inte Leila. Han säger också att han
gärna vill vara hennes vän.

25. Sista kvällen på höstlovet får Tobias äntligen svar från Leila.
Vad är förklaringen till att hon inte har svarat på hans mess?

Hon har varit i Turkiet hela veckan och hennes mobil funkade inte där.
– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
26. Tobias funderar på att chatta med Leila, messa henne eller ringa. Han bestämmer sig för att
prata med henne nästa dag i stället. Varför tror du att han vill prata med henne ansikte mot
ansikte?

Eget svar.
Bara vänner?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. I det här kapitlet är Kevin inte någon idiot. Vad gör han?

Han ler och stänger dörren till klassrummet när Tobias och Leila pratar.

28. Varför tycker Tobias att det är bra att han och Leila ser en skräckfilm?

Leila tog tag i hans hand direkt. De höll varandra i handen under hela filmen.

29. Boken slutar väldigt lyckligt. Hur?

Tobias och Leila kysser varandra.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
30. Varför är Leila röd om kinderna när hon och Tobias pratar utanför klassrummet, tror du?

Eget svar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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