ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MAGNUS LJUNGGREN

Jag såg henne först

ORDLISTA
tjuvkika (sida 5, rad 9) titta i smyg utan att någon märker det
dagis (sida sida 7, rad 12) vardagligt ord för förskola
party (sida 8, rad 6) engelskt ord för fest
sanning eller konka (sida 8, rad 14) lek som går ut på att svara på en fråga och säga sanningen,
eller göra något, ta konsekvensen, t.ex. pussa någon.
sexistiskt (sida 13, rad 5) fördomsfullt om någon utifrån hens kön
oskuld (sida 15, rad 8) någon som inte har haft sex
funktion (sida 18, rad 5) ett matematiskt begrepp
snopen (sida 38, rad 13) överraskad och besviken
Finns det andra ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem, slå upp dem och skriv
förklaringar.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
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GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver personer, djur och saker. Även färger är adjektiv.
Stryk under de ord nedan som är adjektiv.

flicka			

kär			

jobba

brun			vänskap		kyss
bio			otrogen 		vänner
trösta			söt			olycklig
svettig			glad			matematik
2. Skriv en mening med varje adjektiv. Koppla gärna till bokens handling.
3. Hitta tio adjektiv i boken som beskriver Magnus och lika många som beskriver Mikko och
Yalam.
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LÄSFÖRSTÅELSE
Vad heter personen som mejlet är till?
Hur kommer mejlet att avslutas?
Varför tror du att personen som skriver vill att hela mejlet ska läsas?
Vem är Yalam?
Vad får vi veta om henne?
Vad tycker mejlskrivaren om henne?
När lärde mejlskrivaren och läsaren känna varandra?
Vad får vi veta om dem?
Vad hände på det enda partyt som mejlskrivaren var på?
Varför gick han inte på fler partyn?
Vad händer när huvudpersonerna går i sjuan?
Vad vill mejlskrivaren bli?
Vilket gymnasium går de på?
Vad händer när mejlskrivaren pratar med en tjej?
Varför gick han bara på en klassfest?
På sida 21 får vi veta vad mejlskrivaren heter. Vad är hans namn?
Vilka tre råd ger Mikko till Magnus?
Varför väntar Magnus hela tiden på att Yalam ska ta initiativet?
Var jobbar Magnus på sommaren efter studenten?
Vad har han för planer för hösten?
Vad ska Mikko göra?
Vad har hänt medan Magnus var i Chicago?
Vad säger Mikko när Magnus säger att han såg Yalam först?
Vad berättar Sahar för Magnus?
Hur reagerar han?
Vad säger Mikko när Magnus ringer honom?
Varför är Li så arg när hon kommer till kyrkogården?
I slutet av mejlet frågar Magnus Mikko något. Vad?
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SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i Jag såg henne först.
Boken handlar om …
De …
Först …
Därefter …
Sedan …
Slutligen …

Skriv ett svar
I slutet av boken ställer Magnus några frågor till Mikko. Skriv ett mejl där du låtsas vara
Mikko som svarar på dessa frågor.

Fika med M
Du träffar Magnus eller Mikko på ett kafé. Vad pratar ni om? Skriv en text om ert möte.
Gärna med dialog.

Skriv en fortsättning
Vad gör Magnus? Vad händer med honom och Yalam? Vad händer med Mikko? Skriv en text
som är en fortsättning på boken. Bestäm hur långt efter det att mejlet skrevs som det hela
utspelar sig.

ANALYSERA
Teman
Teman är stora känslor och händelser som genomsyrar en berättelse. Exempel på vanliga
teman är: kärlek, hat, rädsla, glädje, sorg, ensamhet, gemenskap, vänskap, krig, orättvisa,
svartsjuka.
Vilka teman hittar du i Jag såg henne först? Ge exempel och förklara.
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Budskap
Budskapet är det författaren vill säga med boken och det du som läsare kan lära dig. Det
finns flera budskap i en bok. Ett budskap i Jag såg henne först är att det kan vara svårt att
skydda sina vänner om de gör fel. Ett annat budskap är att det kan vara svårt att lita på en
vän som sviker en. Vilka andra budskap hittar du i boken?

Citat
1. Läs följande citat från boken och skriv ner dina tankar om dem.
”Ganska länge hade det varit skönt att inte ha med tjejer att göra. Men nu var det
pinsamt.” (sida 15)
”Hade hon gillat mig, så hade hon väl tagit mig i handen när vi satt så nära? Inte en enda
gång tänkte jag på att hon kanske var lika osäker som jag.” (sida 27)
”Då sa jag så där vuxet:
Jag vet att man inte kan paxa någon. Men du visste att jag var kär i Yalam! Jag såg henne
först.
Kärleken är fri, sa du.” (sida 34)

2. Leta upp citaten i boken och läs den sida där de finns. Vad har hänt innan? Vad händer
efter? Vad har de för betydelse för bokens handling?
3. Hitta tre egna citat som du tycker är viktiga för bokens handling. Berätta varför du har valt
dem och varför du tycker att de är betydelsefulla.
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