KATARINA VON BREDOW

SIDAN 1

Hur kär får man bli?
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Katrin och Frida är bästisar. Första skoldagen i årskurs nio kommer en ny kille, Adam, till klassen. Frida blir
kär i honom, och det verkar självklart att de ska bli ett par. Frida är ju snygg och populär. Katrin blir ihop
med klasskompisen Andreas, men hennes känslor för Adam växer. Måste Katrin välja mellan sin kompis och
kärleken?

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)

•

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och
myter. (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)

•

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

•

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
(SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang,

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter,

•

Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.

– en möjlighet för alla
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FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och diskutera i klassen:
•

Vad tänker ni om boken när ni tittar på omslaget?

•

Har ni läst någon annan bok av samma författare?

EFTER LÄSNINGEN
Diskutera
Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen:
•

Var boken som du tänkte?

•

Har du läst någon liknande bok? Eller sett någon film som handlar om ungefär samma sak?

•

Vad gillade du bäst med boken?

•

Var det något författaren borde ha gjort annorlunda?

•

Är det något du undrar över som du inte har fått svar på?

•

Vilken av personerna tyckte du bäst om? Varför?

Sammanfattning
Den här uppgiften finns även i elevens material.
Eleverna ska skriva en kort sammanfattning av vad boken handlar om. De ska använda cirka fem
meningar och svara på de här frågorna: Vem handlar boken om? Vilket är det största problemet i boken?
Hur börjar det problemet? När är problemet som störst? Hur slutar allt?
Exempel:
Boken handlar om Katrin och hennes kompis Frida. De blir kära i samma kille. Det börjar när han kommer till
deras klass. Det är värst när Frida upptäcker att Katrin ljugit för henne och de blir osams. Boken slutar med
att Katrin blir ihop med Adam och hon och Frida blir vänner igen.

– en möjlighet för alla
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vem är Viktor?

Viktor är Katrins lillebror.
2. Varför hade Katrin inte träffat sin bästis på hela sommaren?

Katrins bästis hade varit i Frankrike.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
3. Var Katrin intresserad av rymden?

Nej, inte alls.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Både Katrin och Viktor hade svårt att sova på natten. Vilka känslor kan man ha inför skolstarten?

Eget svar.
Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Varför åt Katrin inte frukost hemma?

Hon hann inte (för hon var sen).
6. Vad fick Katrin av sin kompis?

Hon fick ett halsband med en kristall i.
7.

Vad är Romeo och Julia?

En pjäs (av Shakespeare).
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
8. Varför ”susade” det i Katrin när hon mötte Adams blick?

Hon tyckte han var snygg.
Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
9. Varför tror du Katrin tyckte det kändes lite sorgligt att börja i nian?

Eget svar.

– en möjlighet för alla
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
10. Beskriv fiket med tre ord.

Trångt, graffiti, discokulor.
11. Varför ville Frida spela rollen som Julia i pjäsen?

För att Adam skulle spela Romeo och Adam är dösnygg.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
12. Var i texten kan man förstå att Frida är populär i klassen?

När Katrin sa att alla kommer att rösta på henne.
13. Vad tyckte Katrin om Adam?

Hon tyckte att han hade fina, mörkgrå ögon.
Fråga bortom raderna. (Hitta fakta och ge ett eget svar.)
14. Vad handlar Romeo och Julia om? Vem har skrivit pjäsen? För hur länge sedan skrevs den?

Den handlar om två ungdomar som blir kära i varandra fastän deras familjer är fiender. Shakespeare skrev
den för ungefär 400 år sedan, i slutet av 1500-talet.
Kapitel 4
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
15. Varför gick Katrin till parken?

Hon gick till parken för att rasta sin hund Tarzan.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
16. Hur tror du att Viktors första dag i sexan var? Bra eller dålig? Varför tror du det?

Dålig. Förslag: Viktor låg på sängen och tittade i taket.
17. Hur många är de i Katrins familj?

Tre: Katrin, Viktor och pappa.
Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
18. Vem blev vald till rollen som Julia?

Frida.
19. Vad tyckte Katrin om Andreas?

Hon tyckte att han hade ganska gulliga ögon.

– 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.)
20. Varför hade Viktor inte klivit upp till frukosten?

Han ville inte gå till skolan.
Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Varför skulle det vara farligt att tänka för mycket – på till exempel rymden?

Eget svar.
Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
22. Vilken roll fick Katrin i pjäsen?

Hon skulle spela Julias mamma.
23. Vilken sport tränade Andreas?

Han tränade hockey.
24. Hur såg klänningen ut som Frida köpte?

Den var vit med spets och av siden, gammaldags, som en brudklänning.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Varför ville Andreas öva på pjäsen med Katrin?

Han såg det som en chans att vara med henne eftersom han gillade henne.
Fråga bortom raderna (Fundera, ta reda på och ge ett eget svar.)
26. Vad är en second hand-affär? Brukar du handla i second hand-affärer?

Det är en affär som säljer begagnade kläder.
Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
27. Varför hade Katrin inte tid att prata med Viktor?

Hon skulle träffa Andreas i ishallen.
28. Varför lånade Katrin en tröja av Andreas?

Det regnade och hon hade blivit blöt och kall.
29. Varför gick Katrin inte på bio med Andreas?

Hon skulle hem och ringa till Frida (för att fråga hur det har gått med Adam).

– en möjlighet för alla
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Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
30. Varför var Frida besviken efter Adams besök?

Han var inte intresserad av henne.
31. Hur förklarade Katrin Adams beteende?

Hon sa att han kanske var blyg.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
32. Boken heter Hur kär får man bli? Vem tror du titeln handlar om?

Förslag: Katrin (och Adam).
Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
33. Katrin tyckte att Adam borde bli kär i Frida. Men vad är det egentligen som gör att man blir kär i
någon?

Eget svar.
Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
34. Vem träffade Tarzan i parken?

Adam.
35. Varför kramade Adam Katrin?

För att trösta henne när hon blev ledsen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
36. Hur kunde Adam och Katrin så lätt bli vänner?

De hade samma erfarenhet av att ha blivit bortvalda av en förälder, de förstod varandra och bägge gillade
hundar.
Fråga bortom raderna (Fundera, ta reda på och ge ett eget svar.)
37. Var ligger Bryssel?

I Belgien.
Kapitel 10
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
38. Vad tyckte Viktor var bra med Andreas?

Att han kunde lära honom spela hockey.
– en möjlighet för alla
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39. Varför var det speciellt för Katrin att ha Andreas på besök?

Hon hade aldrig haft en kille på besök.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
40. Varför sa Katrin inte till Andreas att hon träffade Adam?

Hon ville ha det för sig själv. Han kanske skulle bli svartsjuk och hon var rädd att avslöja att hon gillade
Adam.
41. Varför kom Andreas hem till Katrin?

För att försöka bli ihop med henne.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Tycker du Katrin gjorde rätt som sa ja när Andreas frågade om de skulle vara ihop? Varför? Varför
inte?

Eget svar.
Kapitel 11
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
43. Vad vet du om Katrins mamma?

Hon hade långt, mörkt hår. Hon skrev några brev till Katrin, men slutade skriva efter ett tag.
44. Hur kände sig Katrin när hon tänkte på sin mamma?

Hon kände sig ledsen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
45. Varför ville Katrin inte gå hem från Frida?

Hon var arg på sin pappa och ville inte träffa honom. Hon ville att han skulle förstå att hon var arg.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
46. Är det bra eller dåligt att Katrins pappa bad mamman att sluta skriva? På vilket sätt är det bra
eller dåligt, tycker du?

Eget svar.
Kapitel 12
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
47. Hur kände sig Katrin när hon läste mejlen?

Hon kände sig arg.

– 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.)
48. Hade Katrin lov att läsa sin pappas mejl?

Nej, hon gjorde det i smyg.
Kapitel 13
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
49. Vad gjorde Katrin och Andreas på stan?

De fikade.
50. Varför ringde Katrin till Frida? Vad tyckte Andreas om det?

Hon ringde till Frida för att be henne komma till fiket. Andreas gillade inte det. Han tyckte att allt handlade
för mycket om Frida och han ville vara ensam med Katrin.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
51. Varför slog Katrins hjärta hårt när hon och Andreas låg i sängen?

Hon kanske var nervös och spänd eller upphetsad, eller både och.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
52. Tror du att Katrin hade smekt en kille förut? Varför tror du det?

Eget svar.
Kapitel 14
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
53. Vad hände i skolan dagen efter?

Andreas ville pussas och kramas hela tiden.
54. Vad hände mellan Adam och Frida när de övade pjäsen?

Han kysste henne.
55. Vad gjorde Frida för att trösta Katrin?

Hon gav henne sin jacka.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
56. Varför ljög Katrin om Adam för Frida? Varför sa hon inte vad de hade pratat om?

Hon var rädd att Frida skulle bli sur, kanske rädd att avslöja att hon gillade honom. Hon ville att det bara
skulle vara mellan henne och Adam.
57. Hur kändes det för Katrin när Adam kysste Frida? (När ”Romeo” kysste ”Julia”?)

Hon blev avundsjuk och svartsjuk.

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
58. Håller du med om att Katrin inte fick bli kär i Adam? Varför? Varför inte?

Eget svar.
Kapitel 15
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
59. Varför hade Adam gått till parken?

För att träffa Katrin.
60. Varför berättade Katrin för Adam att Frida gillade honom?

Hon ville bevisa att hon var en lojal, äkta vän.
61. Vad vet du om Adams pappa?

Han ville inte ha barn, han har aldrig träffat Adam och han bor i Bryssel.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
62. Varför kände sig Katrin både glad och orolig?

Hon var glad över Adam, men orolig eftersom hon kände att hon inte borde gilla honom.
63. Varför kunde Katrin inte säga till Frida att Adam inte gillade henne?

Hon ville inte göra Frida ledsen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
64. Katrin undrade hur hon kunde låta det hända att hon blev kär i Adam? Kan man välja vem man
blir kär i? Hur mycket styr man över det själv?

Eget svar.
Skrivuppgift
65. Låtsas att Adam skriver ett sms till Frida och berättar hur han känner. Hur ska han skriva? Han
vill inte göra henne ledsen, men ändå få henne att förstå.

Eget svar.
Kapitel 16
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
66. Vad hade hänt med Viktor?

Han hade skadat sitt ansikte.
67. Varför gjorde inte Katrins mamma abort?

För att Katrins pappa jättegärna ville ha barn.
68. Varför ville Katrin träffa Adam i parken?

Katrin ville berätta vad som stod i mammans mejl.

– 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.)
69. Varför ville Katrin inte hälsa på sin mamma?

Eftersom mamman valde bort Katrin ville hon visa att hon inte var intresserad av att lära känna henne.
Hon ville visa att hon valde bort sin mamma.
Kapitel 17
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
70. När klippte Katrin sitt hår?

Mitt i natten, klockan kvart över tre.
71. Vad tyckte Frida och Andreas om Katrins nya frisyr?

Frida tyckte att den var snygg, Andreas tyckte att den var snyggare innan.
72. Vad skulle Katrin göra efter skolan?

Hon skulle träffa Adam.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
73. Varför klippte Katrin sitt hår?

Hon ville inte vara lik sin mamma.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
74. Viktor sa att Katrin var kär i Adam. Hon var ihop med Andreas. Kan man vara kär i två personer
samtidigt? Förklara.

Eget svar.
Kapitel 18
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
75. Vad tyckte Adam om Katrins hår?

Att det var snyggt och sexigt.
76. Vad föreslog Adam att han och Katrin skulle göra på sommaren?

Han föreslog att de skulle ta tåget till Bryssel.
77. Katrin sa till Adam att hon var kär i honom. Hur reagerade han?

Han blev glad och skrattade och sa att han älskade henne.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
78. Adam och Katrin promenerade sakta, som om de inte ville komma fram. Varför?

De ville vara med varandra, ville att stunden tillsammans skulle räcka länge.

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
79. Katrin sa till Adam att hon inte kan vara ihop med honom, på grund av Frida. Gjorde hon rätt?
Eller borde hon bara tänka på sina egna känslor?

Eget svar.
Kapitel 19
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
80. Varför stannade Katrin hemma från skolan?

Hon ville inte träffa Andreas, Adam eller Frida.
81. Varför skulle Katrin träffa Andreas på kvällen?

För att Viktor skulle träna hockey med honom.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
82. Hur kände Katrin sig i slutet av kapitlet, när hon hade pratat med Adam?

Hon kände sig ledsen.
Kapitel 20
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
83. Vad ville Viktor lära sig av Andreas?

Han ville lära sig att tacklas.
84. Vad hände Viktor på rasten?

Han blev slagen/misshandlad av klasskompisar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
85. Katrin hånglade med Andreas för att sluta tänka på Adam. Vad tycker du om det? Kan du förstå
henne? Vad skulle du ge henne för råd?

Eget svar.
Kapitel 21
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
86. Varför mådde Katrin dåligt?

För att hon hade svikit Viktor och inte haft tid för honom, inte förstått att han mådde dåligt.
87. Varför var Frida arg på Katrin?

För att Katrin hade ljugit för henne och inte sagt sanningen om att Adam gillade Katrin och inte Frida.

– 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.)
88. Varför gav Katrin tillbaka jackan och halsbandet till Frida?

För att de inte var bästisar längre. Hon kände inte att hon hade rätt att behålla dem efter att hon hade
betett sig illa.
Kapitel 22
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
89. Varför ville Viktor inte gå till skolan mer?

Han var rädd att klasskompisarna skulle hämnas.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
90. Varför hade Viktor inte berättat för någon om mobbningen, tror du?

Eget svar.
Kapitel 23
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
91. Vad tyckte Frida om att Katrin och Adam kunde bli ihop? Vad sa hon som visar det?

Hon tyckte att det var okej. Hon sa att de kunde hångla bara hon slapp se det.
92. Vad ville Katrin ge till sin bror?

Hon ville ge honom en stjärnkikare.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
93. Frida sa att hon ville hata Katrin, men att hon inte kunde. Vad menas med det?

Hon tyckte så mycket om sin kompis att hon förlät henne.
94. Varför vågade Katrin inte ringa till Adam?

Hon trodde att han var arg och besviken och att han inte ville prata med henne.
Kapitel 24
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
95. Varför var Adam inte i skolan?

Han skolkade för att han inte orkade med allt.
96. Varför blev Adam arg när Katrin pratade om Frida?

Han tyckte inte att hon skulle bestämma om han och Katrin fick vara ihop.

– 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.)
97. Hur visade Frida att hon hade förlåtit Katrin?

Hon gav tillbaka jackan och halsbandet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
98. Adam sa att det gör ont att vara kär. Katrin håller med. Vad menar de?

Eget svar.
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Vågrätt

Lodrätt

1.

sport som spelas på is

2.

ledighet från skolan

3.

kille man är ihop med

4.

ett husdjur

6.

förälskad

5.

spelas på teatern, som Romeo och Julia

8.

område med gräs och träd och buskar

7.

vän eller polare

10.

skrivet meddelande på papper

9.

smycke man har runt halsen

11.

vara borta från skolan utan tillåtelse

12.

puss

– en möjlighet för alla

