Namn:

Mellan dig och mig
Mår ten Melin

Elevmaterial

Elevmaterial

SIDAN 1

Läsförståelse
Skönt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vad händer med Hanna när hon spänner hela kroppen?

2. Vad handlar den orangefärgade boken på skolbiblioteket om?

3. När blev de ihop?

4. Varför blir Hanna sur?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
5. Är jag i boken en kille eller en tjej, och varför tror du det?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
6. Varför lånade jag hem boken, när bibliotekarien inte var där?

Kär
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
7. Varför svarar inte Hannas pojkvän på det sista sms:et?

8. Vilken dag ska de ha klassfest?

9. Vad tycker Hanna att de ska göra om de sover över hemma hos Stina?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
10. I vilken klass går Hannas kille?

11. Vem är äldst, Hannas pojkvän eller hans syrra? Hur kan man veta det?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
12. Vem tror du är mest kär, Hanna eller hennes pojkvän? Motivera ditt svar.

Smak
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
13. Vad dricker Hannas pojkvän på festen?

14. Varför reser Hannas pojkvän sig upp när han sitter på trappan?
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15. Vad pratar Oskar och Liam om?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
16. Hur många öl dricker Hannas pojkvän?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
17. Varför känner Hannas pojkvän för att börja gråta?
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Varm
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
18. Vem är Max kär i?

19. Är det Max eller Anja som börjar kyssas?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
20. Max är kissnödig, men han tycker inte att det är läge att kissa just nu. Varför är det inte läge
att kissa?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
21. Vad tror du att Max tänker fortsätta att säga, när han säger: - Jag är gärna tillsammans med
dig. Jag kan ...

22. Varför vill Anja kyssa Max, fast hon inte är kär i honom?
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Kall
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
23. Vem berättade för Anja att Max är kär i henne?

24. Varför tycker inte Anja att Max ska vara ihop med Hanna?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
25. Varför vill Max bara resa sig upp och gå?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
26. Varför heter detta kapitel Kall, tror du?
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Slut
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
27. Var ser Max Hanna sittande i Mattis knä?

28. Varför kysser Hanna Matti?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
29. Varför är Hanna ledsen?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
30. Hade du gjort slut med din tjej/kille om hon/han hade kysst någon annan?

Förlåt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
31. Varför säger Max förlåt till Hanna?
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32. Vem tröstar Hanna?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
33. Varför tittar Julia surt på Max?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört
eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
34. Tror du att det blir Anja och Max ändå? Varför/varför inte?
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Sammanfattning av boken:
1. Vilka är huvudpersonerna, och hurdana är de?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Var utspelar sig berättelsen?

________________________________________________________________________

3. När utspelar sig berättelsen?

________________________________________________________________________

4. Vad handlar boken om?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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