BJARKE SCHJØDT LARSEN

Jag ser dig!
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Isa går i nian och hänger mycket med sin kompis Carro. På skolan går också Markus, en ensam
och udda kille, och Theo som Carro är kär i. En dag börjar Isa få sms från ett okänt nummer och
det blir mer och mer obehagligt. Carro misstänker Markus.

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)
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan
digitala verktyg. (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.

SIDAN 1

BJARKE SCHJØDT LARSEN

Jag ser dig!

SIDAN 2

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
(SV åk 7–9)
• Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (SV åk 7–9)
• Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. (SV
åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Tala och samtala i olika sammanhang.
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Skriva texter för olika syften och mottagare.
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DISKUTERA
Diskutera de här frågorna i klassen.

Status
• Markus har låg status medan Theo har hög status. Vad är det som ger status i skolan?
• Vilka fördomar styr vår syn på andra?
• Vad är budskapet i boken?

Otrevliga meddelanden
• Isa får en massa sms från en hemlig person. Hur reagerar hon?
• Hur skulle ni reagera om ni fick liknande meddelanden?
• Vem berättar hon för? Vilka hade ni berättat för?
• Carros pappa ringer polisen. Varför är det viktigt att polisanmäla meddelanden som de Isa får?
• Har ni varit med om något liknande?

Vad händer sedan?
• Vad kommer att hända med Theo?
• Varför tror ni att han skickade sms till Isa och andra personer?
• Hur kommer Isa att reagera nästa gång hon träffar honom?
• Hur har hans status på skolan förändrats?
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
Första meddelandet
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

När kom det första meddelandet?
Det första meddelandet kom en fredag morgon.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
2. Varför svarar Isa ”fel nummer”?

För att hon inte hittar ägaren till numret när hon söker på nätet.
3. Vilken ledtråd finns till att Isa kommer att få veta vem som skickat meddelandet?

Det står ”Inte då …” i texten.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Hur tycker du att Isa borde ha svarat på meddelandet?

Eget svar.

En knäpp typ
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Vilka klasser har en egen hörna i uppehållsrummet?

9a och 9b har en egen hörna i uppehållsrummet.
6. Vilka två killar i 9b presenteras?

Markus och Theo.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7.

Vad är det som gör att Isa och Carro tycker att Marcus är knäpp?

Hans utseende, att han läser en bok och att han har flörtat med Carro.
8. Hur vet vi att Carro gillar Theo?

Isa berättar det och Carro tittar på honom.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
9. Vad är det egentligen som gör att vissa personer ses som knäppa och annorlunda?

Eget svar.
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Planer för kvällen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Vad ska Isa och Carro göra på kvällen efter skolan?

De ska se på film hos Isa.
11. Vad händer när de går ut i klassrummet?

Isa krockar med Markus.
12. Vem hjälper henne?

Theo hjälper henne.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Varför glor läraren på Carro?

Hon lägger ihop sina böcker trots att det är tio minuter kvar och hon pratar under lektionen.
14. Varför föreslår Carro att de ska se på film hemma hos Isa?

Isas mamma ska vara borta och Isa gillar inte att vara ensam hemma.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Varför säger Carro ”stick” till Markus när han försöker be om ursäkt?

Eget svar. (Kanske för att hon redan har bestämt sig för att hon inte tycker om honom.)

Sjukt sms
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Varför tittar inte Isa och Carro på filmen?

De har för mycket att prata om så de pratar istället.
17. Vad står det i det första meddelandet som kommer?

”Det var härligt att se dig.”
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
18. Vad händer när Isa försöker säga att personen som skickar meddelanden till henne har
fel nummer?

Den som skriver säger att det inte alls är fel och vet dessutom vad hon heter.
19. Varför kallar Isa den som skickar meddelandena för ”galning”?

Han vet vad hon heter och verkar finnas i hennes närhet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
20. Vad är det egentligen som gör att Isa tror att det är en kille som skickar meddelanden?

Eget svar.
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Typiskt killar …
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Vad gör Carro när det fortsätter att komma meddelanden?

Hon ringer sina föräldrar.
22. Vem ringer polisen?

Carros pappa ringer polisen.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
23. Hur reagerar poliserna på att Isa har fått en massa meddelanden?

De tycker inte att det är så allvarligt utan ser det som ett skämt.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
24. Varför tror du att poliserna säger ”typiskt killar”? Vad tycker du om det?

Eget svar.

I duschen
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Varför pratar inte Isa och hennes mamma så mycket?

De har redan pratat om allt och vet inte vad de ska säga mer.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
26. Varför skriker Isa när hon ser meddelandet?

Den som har skickat det verkar se henne eftersom han vet att hon är i badrummet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
27. Hur skulle du ha reagerat om du hade fått samma meddelande som Isa?

Eget svar.

Jag orkar inte
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
28. Hur har personen som skickat meddelandet kunnat se Isa i duschen?

Hon har inte dragit för gardinen och det går att se in genom fönstret.
29. Hur många meddelanden kommer under lördagen?

Det kommer inga meddelanden under lördagen.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
30. Var befinner sig personen som har skickat meddelandet?

I Isas trädgård för därifrån kan man se in i badrummet.
31. Varför säger Isas mamma att hon kan sova hos henne?

För att hon ska slippa vara rädd.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
32. Varför säger Isa att hon är okej trots att hon inte är det?

Eget svar.

Markus
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Varför tror Isa och Carro att det är Markus som har skickat meddelandena?

För att de sågs på fredagen och det skrev personen i meddelandet.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
34. Isa träffade andra personer under fredagen. Varför misstänker hon just Markus?

För att det är lättare att misstänka någon man inte tycker om.

Vad sysslar ni med?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
35. Varför följer Isa och Carro efter Markus?

De vill veta mer om honom.
36. Hur reagerar Markus när han märker det?

Han blir arg.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
37. Varför tror Carro att Isa ska få ett sms till?

För att Markus verkar skicka ett meddelande.
38. Varför tar Carro Markus telefon?

För att kontrollera att han verkligen har skickat sms till sin mamma.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
39. Varför litar Carro inte på Markus?

Eget svar.
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Nytt sms
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
40. Varför tar Isa Markus telefon från Carro?

Hon förstår att det inte är Markus som har skickat sms:en och vill be om ursäkt.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
41. Varför verkar Markus vara en ensam person?

Han får bara sms från sin mamma.
42. Vilket bevis får vi för att Markus inte är personen som skickar meddelanden till Isa?

Isa får ett sms när hon håller i Markus telefon.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
43. Varför blir Markus helt plötsligt accepterad?

Eget svar.

Ensam hemma
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
44. Vad är planen för att avslöja personen som skickar meddelanden?

Carro ska spana och Isa ska locka fram den skyldige.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
45. Varför orkar Isa inte säga som det är till sin mamma?

Hon vill helst vara ifred och slippa meddelanden.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
46. Varför planerar Carro och Isa att fånga den skyldige själva?

Eget svar.

Psykot lockas fram
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
47. Varför står personen som skriver sms utanför Isas hus?

Han vill vakta henne när hon är ensam hemma.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
48. Varför säger Carro att Isa ska dra för gardinerna på alla ställen utom ett?

För att de ska veta vilket fönster som den som iakttar henne står vid.
49. Varför får Isa ett argt meddelande?

Troligen står personen vid köksfönstret och när hon drar för gardinen kan han inte se in.

Ta av dig tröjan
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
50. Vad föreställer bilden som Carro skickar till Isa?

En kille som står i trädgården.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
51. Varför skriver Isa ”tack” när hon får ett meddelande om att hon är snygg?

För att inte göra personen i trädgården upprörd.
52. Hur vet vi att någon har ringt polisen?

Det hörs sirener.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
53. Vem tror du att den skyldige är? Varför tror du det?

Eget svar.

Nu är det slut
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
54. Vem hindrar den skyldige från att smita?

Markus hindrar den skyldige.
55. Vem är den skyldige?

Det är Theo.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
56. Hur vet vi att Isa inte är ensam om sin upplevelse?

Theo har skickat liknande meddelanden till flera andra.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
57. Vad tror du händer med Theo nu?

Eget svar.
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