ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MAGNUS LJUNGGREN

Jag såg henne först

OM ARBETSMATERIALET
Det här arbetsmaterialet hör till boken Jag såg henne först av Magnus. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
Lärardelen innehåller en presentation av boken och författaren, samt muntliga uppgifter.
Elevdelen innehåller en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och skrivuppgifter.

OM BOKEN
Jag såg henne först består av ett långt mejl från Magnus till Mikko. Vi får reda på att killarna
har känt varandra länge och att de är väldigt olika. Mejlet handlar mycket om tjejer och
framför allt om en tjej som Magnus är kär i.

OM FÖRFATTAREN
Magnus Ljunggren har skrivit en lång rad böcker för barn och unga, bland annat serien om
Riddarskolan. Jag såg henne först är den tredje delen i hans serie Dilemmaberättelser där
huvudpersonerna ställs inför ett svårt val. De andra böckerna i serien heter Mer bror än du
och Längta ut. På sida 54–55 svarar författaren på tre frågor om boken och varför han skrivit
den.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Yalam är Magnus drömtjej. Hur ser din drömpartner ut?
2. Magnus mejl handlar mycket om hur det var på mellanstadiet och högstadiet. Vad har du
för minnen från den tiden? Berätta om något bra som hände.
3. Magnus går natur och vill studera på KTH för att bli civilingenjör. Vilka är dina
framtidsdrömmar? Vad vill du jobba med? Var vill du bo?

Diskutera
1. Magnus och Mikko har varit kompisar länge. Verkar de vara bra vänner? Varför? Varför
inte?
2. Magnus säger att han blir kär i Yalam ”vid första ögonkastet”. Tror ni på sådan kärlek?
3. Mikko ger Magnus tre råd för att få Yalam (sida 21). Tycker ni att det är bra råd? Vilka råd
skulle ni ha gett?
4. Varför blev Mikko ihop med Yalam trots att han visste att Magnus var kär i henne?
5. Mikko har flera tjejer samtidigt. Vad tycker ni om det?
6. Tycker ni att Magnus agerade rätt när han fick veta att Mikko var otrogen mot Yalam?
Varför?/Varför inte?
7. Hur skulle ni ha agerat om ni visste att en kompis hade flera flickvänner eller pojkvänner
samtidigt?
8. Li säger att hon vill ha ”ett fritt förhållande”. Vad har ni för tankar om trohet och otrohet?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

