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Vi ses på måndag?
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Joel har spanat in en kille i skolan, Elias. En dag i mataffären har Joel för lite pengar och Elias 
erbjuder sig att låna honom pengar. Efter det börjar Elias och Joel att ses. Det är höstlov och  
de spelar schack och fikar ihop. Men har inte Elias redan en pojkvän? Är han intresserad av  
Joel på något annat sätt än som kompis? Det är pirrigt och nervöst varje gång de ska ses.  
Ska Joel våga flirta?

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.
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FÖRE LÄSNINGEN
• Diskutera bokens titel. Varför är det ett frågetecken, trots att titeln egentligen inte är skriven  

som en fråga?

• Har ni läst någon annan bok av samma författare? Vad handlade den om i så fall?

EFTER LÄSNINGEN

Diskutera

Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen:

• Var boken som du tänkte? 

• 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?

Sammanfattning

Den här uppgifter 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 Joel. Han är intresserad av Elias som går året över Joel på gymnasiet. Men han vet  
inte om Elias är intresserad av honom och om Elias redan har en pojkvän. Det slutar med att man inte  
får veta helt säkert om de kommer att bli ihop.
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE

Kapitel 1

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

1. Varför fick Joel problem i affären?
Hans mamma hade inte satt in pengar på hans kort.

2. Hur löste det sig?
Elias betalade.

3. Hur hade Joel lärt känna Elias?
De hade varit i samma grupp under en lära-känna-dag i skolan.

4. Varför gillade Joel Elias? Nämn två saker.
Han var snygg och lätt att prata med.

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

5. Varför gillade inte Joel att Elias hade pojkvän?
Då kunde inte Joel bli ihop med honom.

6. Vad säger det om Joel som person att han passade sin syster?
Att han är schysst/snäll.

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

7. Om du hade varit i Joels situation, skulle du ha tyckt att det var bra eller pinsamt att  
få hjälp av en snygg person du gillar?
Eget svar.

Kapitel 2

Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

8. När bytte killarna mobilnummer?
När de kom ut från affären.

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

9. Varför sa Joel igen att Elias skulle få pengarna i morgon?
För att visa att han verkligen tänkte betala tillbaka så fort som möjligt.
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Kapitel 3

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

10. Varför lade inte Joel till Elias som vän i sociala medier?
Elias hade en låst profil och Joel villa inte att Elias skulle tycka han var jobbig/efterhängsen.

11. Vad tyckte Alva om Joels skämt om filmen?
Att de var dåliga./Att han var jobbig.

12. Vad tänkte Joel att Elias gjorde?
Han tänkte att han antingen var hos sin kille eller hos någon kompis på filmkväll.

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

13. Varför skickade Joel ett sms med en chipsbild?
För att visa att han uppskattade hjälpen.

14. Vad menas med att vara privat på nätet?
Att inte vem som helst kan se dina foton och vad du skriver.

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

15. Vad menade Joel med att det var coolare att inte skicka fler sms till Elias? Är det inte bra  
att visa tydligt att man är intresserad av någon?
Eget svar.

Kapitel 4

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

16. Varför sa inte Joel till Elias att han hade swish?
För att få en anledning att träffa honom.

17. Var skulle de ses?
Hemma hos Elias.

18. Hur kände sig Joel när han tänkte på det?
Nervös och glad.

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

19. När på året utspelar sig boken?
I slutet av oktober eller början av november.
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20. Hur förstår man att Elias kanske var lite intresserad av Joel också?
Han svarade snabbt på sms och frågade om de skulle ses (istället för att bara fråga om Joel hade swish).

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

21. Varför var det så speciellt att få komma hem till Elias? Även om det bara var för att  
ge honom pengarna.
Eget svar.

Kapitel 5

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

22. Hur visste Joel att Elias inte var på väg ut?
Han hade typiska hemmakläder.

23. Varför var det svårt för Joel att svara på frågan om han ville fika?
Han visste inte om Elias ville det eller om han bara var artig.

24. Hur gick det för dem att sitta och prata?
Först gick det trögt för att de var nervösa, sedan gick det bättre.

25. Vad bestämde de sig först för att spela?
Fifa.

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

26. Det viktiga för Joel var att få vara med Elias. Men varför sa han ändå ”Det luktade ända  
ut på gatan”?
Han ville verka cool, som om det var för bullarna han ville stanna.

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

27. Vad menas med att ”Joel var med”? Vad var han med på?
Eget svar.

Kapitel 6

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

28. Hur mycket kunde Joel om schack?
Väldigt lite, han hade inte spelat sedan han var liten.

29. På vilket sätt var schack bättre än tevespel enligt Joel?
De pratade mer och han kunde titta mer på Elias eftersom de satt mittemot varandra.
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30. Varför var söndagsmiddagen viktig hemma hos Joel?
För att hans syster skulle bo hos sin pappa en hel vecka sedan.

31. Vad vet du om Joels och Elias familjer?
Joel bor med sin mamma och lillasyster. Han och hans lillasyster har olika pappor. Joels morfar är död.  
Elias bor med sin mamma och pappa. Han har en storasyster som pluggar i Luleå.

32. Vad sa Elias som gjorde Joel generad?
Du är ovanlig. Tänk på det.

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

33. Var i texten hittar du ett uttryck som betyder att man är helt nybörjare? Från vilket språk 
kommer ordet?
Total rookie. Engelska.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

34. Varför kände sig Joel smart bara av att hålla i en schackpjäs?
Eget svar.

35. Varför hjälpte Elias Joel så mycket när de spelade?
Eget svar.

Kapitel 7

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

36. När tänkte Joel på Elias?
Under middagen och när han skulle sova.

37. Hur många dagar tänkte Joel vänta innan han messade Elias?
Två eller tre.

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

38. Varför tror du att Elias inte nämnde Simon?
Eget svar.

Kapitel 8

Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)

39. Varför blev måndagen en bra dag? Nämn två saker.
Det var roligt att spela pingis och Joel fick ett sms från Elias.
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Kapitel 9

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

40. Vad sa Joel för flirtig grej?
Han sa att nuet är jättebra.

41. Varför hade Joel svårt att koncentrera sig på schackspelet?
För att han var så upptagen av Elias.

42. Joel jämförde flirtandet med schackspel, hur då?
Han var nybörjare på båda sakerna (och chansade sig fram).

43. Varför vågade Joel inte röra vid Elias hand?
Han var rädd att det skulle bli fel och då gick det inte att ta tillbaka.

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

44. Varför hade Elias bett Joel att komma?
För att han ville träffa honom.

45. Joel kände sig ofta osäker med Elias. Var i kapitlet är det tvärtom, att det är Elias som är osäker?
När Elias blev generad över att erbjuda schack och bullar igen.

46. Vad antydde Elias genom att berätta för Joel att han märkt hur Joel gör när han tänker?
Att han har kollat in honom.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

47. Joel och Elias nämnde flera saker de gjorde ofta under mellanstadiet. Vad gillade du att  
göra i den åldern? Vilka saker gjorde du då som du inte längre gör?
Eget svar.

48. Vad tycker du om liknelsen att jämföra flirtande med schack? Att båda är ett spel där  
man gör olika drag.
Eget svar.

Kapitel 10

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

49. Varför var Joel helt slut när han skulle gå hem från Elias?
För att det hade varit jobbigt att förstå allt som hänt. Vad Elias menade med sina blickar och  
med saker han sagt.

50. Varför skulle de ses först på måndag?
Elias skulle åka bort/till Luleå.
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Fråga mellan raderna  
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

51. Vad i texten visar att Joel och Elias hade blivit kompisar nu?
Att kramen kom direkt och att de sa ”vi ses på måndag”.

Kapitel 11

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

52. Varför hade Joel längtat till skolan?
För att få träffa Elias.

53. Varför var han besviken i slutet av skoldagen?
För att han hade väntat i sex dagar på att få träffa Elias och han såg honom inte i skolan.

54. Hur tänkte Joel att det skulle bli när han och Elias sågs?
Det skulle bli perfekt. Joel skulle vara kul och smart och Elias skulle inte vara ihop med Simon längre.

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

55. Varför hörde inte Joel vad Lovisa sa?
För att han tänkte på Elias.

56. Varför vågade han inte fråga Elias klasskompisar om Elias var sjuk?
Han tänkte att de skulle fatta att han var intresserad av Elias.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

57. ”Noll mess var bättre än ett töntigt mess”, tänkte Joel. Håller du med om det eller inte?  
Vad tror du Elias hade tyckt om Joel hade messat?
Eget svar.

58. Lovisa visste inte om att Joel var kär i Elias. Varför tror du att han inte berättade det?  
Är det vanligt att berätta för sina kompisar vem man gillar?
Eget svar.

Kapitel 12

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

59. Var träffade Joel på Elias?
I dörren ut från affären.

60. Hur reagerade Elias på att träffa Joel?
Han blev glad.
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61. Varför var det på ett sätt tur att de inte hade träffats i skolan?
Joel var inte lika nervös nu, så det gick bättre att prata.

62. Vad fick Joel att våga mer den här gången?
Att Elias sa att han hade tänkt på honom, att han verkade glad att träffas och att han sa att han  
ville att de skulle ses igen.

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

63. Varför sa Joel att han var trött? Varför hade han ingen lust att gå och handla?
Han var deppig för att han inte hade träffat Elias i skolan.

64. Varför svarade inte Joel i mobilen?
Han ville stanna och prata mer med Elias.

65. I texten används en liknelse. ”Det kändes som att hoppa från en hög trampolin på badet …”  
Vad menas med det?
Att det var läskigt./Att det krävdes mod.

66. Vad menas med ”Det hade blivit sommar”?
Att Joel var väldigt glad.

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

67. På vilket sätt kan man säga att Joel kan tacka sin mamma för att han träffade Elias igen?
Eget svar.


