ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MIAN LODALEN

Första natten

FÖRE LÄSNINGEN
Titta på omslaget, läs titeln och baksidestexten. Vad ser du?
Vilka känslor väcks hos dig?
Vad tror du att boken kommer att handla om?

UNDER LÄSNINGEN
Läsförståelse
Kapitel 1
Var utspelar sig första kapitlet?
Vad ser de på?
Vem är det som vill se programmet?
Vad äter de?
Huvudpersonen använder Tinder. Vad vet du om appen?
Bilderna på alla människor är perfekta tycker huvudpersonen. Alla ser spännande, smarta
och positiva ut. Är det en sann bild tror du?
Huvudpersonen tror att hon kanske är för kräsen. Vad betyder det?
Huvudpersonen börjar chatta med Mandi. Vad får vi veta om henne?
Vad tycker Alex om att huvudpersonen vill träffa Mandi?
Vad tycker du?
Varför tror du att huvudpersonen blir varm?
Varför tänker huvudpersonen att hon inte borde ha frågat om Mandi vill träffa henne?
Var vill Mandi träffas?
Varför har huvudpersonen inga pengar?
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Kapitel 2
Hur kommer huvudpersonen till stan?
Varför är hon nervös?
Hur hade du känt dig i samma situation?
Hur ser det ut vid klubben?
Hur märks det i texten att huvudpersonen är nervös? Skriv av två meningar där det framgår.
Hur ser Mandi ut?
Nu får vi äntligen veta vad huvudpersonen heter. Vad heter hon? Vilka tankar får du av informationen?
Varför får Mandi och Linda gå före i kön?
Kapitel 3
Vad dricker Mandi och Linda?
Vad tycker Linda om att dansa?
Tycker du om att dansa? Varför/varför inte?
Hur är det på klubben? Skriv tre meningar som beskriver miljön.
Varför tycker Linda att det är bra att det är mörkt?
Vad är en tryckare? Varför vill Linda att det ska komma en sådan?
Mandi vill att Linda ska åka med hem till henne. Linda säger ”okej” och sedan ”Som vanligt
glömmer jag att tänka innan jag svarar.” Vad menar hon med det?
Kapitel 4
Hur åker Linda och Mandi hem till Linda?
Varför beundrar Linda Mandi?
Linda tycker att Mandis ögon liknar ett djurs ögon. Vilket?
Vad får vi mer veta om Mandis utseende?
Vad är konstigt, enligt Linda?
Hur känns det i hennes kropp?
”Kan man bli kär i någon man inte ens känner?”, undrar Linda. Vad tror du?
Vilka bor Mandi med?
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Kapitel 5
Vad luktar det i Mandis hus?
Hur ser det ut i Mandis rum?
Vad föreställer tavlan?
Vad är ett totemdjur? Läs hela kapitlet och sammanfatta det som står.
Har du något totemdjur, något djur som är speciellt för dig?
Kapitel 6
Varför åker inte Linda hem?
Mandi gillar katter, Linda gillar hundar. Vilket är ditt favoritdjur?
Varför håller Mandi en hand framför sina ögon?
Varför tror du att Linda vill stoppa tiden?
Kapitel 7
Hur känns det för Linda att röra vid Mandi?
Vad är Linda rädd för? Vad är hon inte rädd för?
Vad är du rädd för? Vad är du inte rädd för?
Kapitel 8
När ses Linda och Mandi igen?
Var är de då?
Var borde de vara?
Hur gammal är Linda?
Vad får du veta om Lindas familj?
Hur ser Lindas rum ut?
Varför bor Mandi hos sina kusiner?
Varför vill Linda inte att hennes pappa ska träffa Mandi?
Vad vill Mandi göra nästa gång hon hälsar på Linda?
Kapitel 9
Hur lång tid har gått sedan kvällen då Linda och Mandi träffades?
Vilken årstid är det? Hur vet vi det?
Vad har Linda och Mandi gjort de senaste tre veckorna?
Vad har Linda inte vågat göra ännu?
Vad är hon rädd för?
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Kapitel 10
Vilket totemdjur väljer Linda först?
Vilket väljer hon sedan?
Vad berättar Mandi om svanar?
Mandi tror på kärleken, men kanske inte evig kärlek. Tror du på evig kärlek?

ORDLISTA
hänger (s.5) här: sitter. Att hänga hos någon är att vara där.
schlager (s.5) en musikstil
knasig (s.5) ett annat ord för konstig
IRL (s.8) In Real Life, i verkliga livet.
ragga (s.17) försöka få kontakt med någon man tycker om
snegla (s.22) se på någon i smyg, utan att visa det eller vrida på huvudet
hångla (s.27) pussas, kramas och smekas
monogam (s.61) att endast ha en partner hela livet

LIKNELSER
På sidan 19 säger Mandi ”Ska vi gå någon annanstans där det går att prata utan att skrika
som en babian?”. När man skriver eller säger att någon eller något är som någon eller något
annat kallas det för en liknelse.
Fler exempel:
Du är vacker som en ros.
Jag är hungrig som en varg.
Hon springer snabbt som vinden.
Vilka fler exempel på liknelser kan du komma på?
Skriv fem meningar med liknelser i.
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GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som används för att beskriva substantiv och pronomen. Vilka av följande
adjektiv tycker du är positiva? Vilka är negativa? Vilka är neutrala? Skriv positiv, negativ eller
neutral efter varje adjektiv i listan. Jämför med en klasskamrat.
schyst
smart
fantastisk
tillgjord
rolig
gullig
knasig
nervös
självsäker
svettig
varm
vacker
Hur ska en bra partner vara? Skriv en text fylld av adjektiv. Du kan använda orden i listan,
eller andra ord.

DISKUTERA
1. Alex och huvudpersonen ser på Eurovision Song Contest. Tycker ni om att titta på det?
Vilken sorts musik tycker ni om?
2. Linda använder dejtingappen Tinder. Har ni använt den för att träffa någon?
3. Hur tror ni att det är vanligast att par träffas? Varför?
4. Vissa som står i kön till klubben där Linda och Mandi träffas ser inte ut som typiska tjejer
eller killar. De är androgyna. Vad tänker ni om hur tjejer och killar ska se ut? Finns det
regler? Är de bra eller dåliga?
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5. Huvudpersonen heter Linda, men det får vi veta först i kapitel 2. Varför berättar författaren inte det med en gång tror ni? Skulle ni läsa boken på ett annat sätt om ni visste det
från början?
6. Linda blir kär i Mandi väldigt snabbt. Man brukar tala om kärlek vid första ögonkastet.
Tror ni på det? Varför, varför inte?
7. Vad tycker ni är viktigast i ett förhållande? Varför?
8. Att vara homosexuell blir mer och mer accepterat. I Sverige får homosexuella gifta sig i
kyrkan på samma sätt som heterosexuella. Så ser det inte ut i alla länder. Varför tror du
att vissa skräms av homosexualitet och tycker att det är fel?
9. Mandis totemdjur är tigern, Linda väljer en hund. Vilka djur skulle ni välja? Varför?

SKRIV
Sammanfatta
Sätt en rubrik till varje kapitel i boken, som sammanfattar vad det handlar om. Exempel:
Kapitel 1: Eurovision och Tinder.
Brev
Linda vågar inte berätta för sin pappa om Mandi, så hon bestämmer sig för att skriva ett
brev istället. Skriv Lindas brev till sin pappa.
Dagbok
Första natten utspelar sig under tre veckor. Skriv Mandis eller Lindas dagbok efter första
natten och efter träffen hos Linda.
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Recension
Vad tyckte du om boken? Använd följande meningar som stöd:
Jag tyckte om att …
Det bästa med boken var att …
Den person jag tyckte bäst om var …
Min favorithändelse var när …
Det var roligt …
Jag tyckte inte om att …
Det var konstigt …
Jag undrar varför …
Jag hoppas …
Fortsätt berättelsen
Hur fortsätter berättelsen om Linda och Mandi? Skriv kapitel 11 i boken.

LÄS VIDARE
RFSL betyder Riksförbundet för sexuellt likasinnade. Läs mer på deras hemsida www.rfsl.se
UMO är en ungdomsmottagning på internet. Läs mer på deras hemsida www.umo.se
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