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Elevmaterial
Namn: ___________________________________
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.
Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog.

LÄSFÖRSTÅELSE

Skönt
1. Vart är pappa, Linnea och berättaren på väg? Vad ska de göra där?

2. Berättaren hade hellre varit hemma. Varför kan han inte vara det?

3. Pappa har en överraskning. Vad är det?

4. Vad tycker berättaren om överraskningen?

– en möjlighet för alla
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Stugan
5. Beskriv stugan där pappa, Linnea och Max (som berättaren heter) ska bo.

6. Max ser att det finns en stor säng i pappas och Linneas rum. Han blir arg. Varför blir han arg, tror
du?

Napp
7. Pappa och Linnea solar i trädgården. Max tittar på Linnea. Vad tänker han?

8. Max cyklar till byn. Han sätter sig på en bänk i parken och läser. Vad händer då?

– en möjlighet för alla
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9. Pappa och Max åker ut med båten och fiskar. Får de någon fisk?

Maja
10. Nästa dag åker pappa, Linnea och Max till dansbandsfestivalen. Max går ut från festivalområdet.
Varför?

11. Max sätter sig under ett träd och läser en bok. Vad händer när Max sitter under trädet?

12. Beskriv punktjejen.

– en möjlighet för alla
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Dikten
13. Max tycker att punkarna är dumma i huvudet. Varför?

14. Maja läser Max dikt. Vad tycker hon och de andra om dikten?

Bandet
15. Maja har ett band tillsammans med de andra. Vad vill de göra med Max dikt?

16. Vad frågar Maja Max?

17. Maja ger Max en kram. Max kollar på Fille när hon gör det. Varför?

– en möjlighet för alla
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Sexton
18. Nästa dag är en speciell dag. Vad är det för dag? Vad händer då?

19. 2 000 kronor är mycket pengar och Max blir förvånad. Varför tror du att pappa ger Max en så stor
summa pengar?

20. Max följer inte med till festivalen. Han cyklar till Ungdomshuset i stället. Vad hör han när han
kommer dit?

– en möjlighet för alla
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Kängorna
21. När bandet har repat, blir Max och Maja ensamma. Vad gör de då?

Fika
22. Vad gör Max och Maja när de har varit i affären?

23. Max frågar om Fille, Majas kille. Hur reagerar Maja? Varför?

24. ”Du skulle passa i blått”, säger Maja. Vad menar hon med det?

25. Vad gör Maja och Max i badrummet?

– en möjlighet för alla
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26. När färgen har suttit i tillräckligt länge, gör Maja något oväntat. Vad?

27. Varför knuffar Maja in Max i duschen med byxorna på, tror du?

28. Vad händer när Max och Maja kommer ut ur duschen?

– en möjlighet för alla
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Första gången

29. Max är nervös. Varför tror du att han är nervös?

30. Maja är en tjej som vet vad hon vill. Vad bestämmer hon?

Tre gånger till
31. Vad händer på natten?

Hem
32. När Max kommer hem frågar pappa vad han har gjort och var han har varit. Vad svarar Max?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar)

33. Boken slutar med Max replik ”Ja. Det här är verkligen jag.” Vad menar han med det, tror du?

– en möjlighet för alla
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STORYBOARD
Tänk dig att du skulle göra en kortfilm baserad på boken Första gången. Gör en storyboard, ett bildmanus, där du
tecknar några scener och skriver kortfattat under varje bild vad som händer i den scenen.

– en möjlighet för alla
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– en möjlighet för alla

