KERSTIN L HAHN

SIDAN 1

Oväntat besök
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Tobias är ihop med Leila, en underbar tjej i hans klass. De ses varje dag i skolan och på fritiden
kollar de på film, hänger med kompisar och går på café. Ibland är de hemma hos Tobias, men
de har aldrig varit hemma hos Leila. Varför är det så? Vill Leila inte bjuda hem Tobias? Skäms
hon över honom? En dag händer det …

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)

•

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom
intervjuer. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
(SV åk 7–9)

•

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom
intervjuer och via sökmotorer på internet. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

– en möjlighet för alla
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INNAN NI LÄSER
Omslag och baksidestext
Titta gemensamt på omslaget och läs baksidestexten. Vad är det för ”apparat” bakom Tobias
på omslagsbilden? ”Det blir ett möte han aldrig ska glömma.” Vad kan det betyda? Låt eleverna
komma med olika förslag på vad som händer när Tobias kommer hem till Leila.

NÄR NI HAR LÄST BOKEN
Sammanfatta kapitlen
Skriv kapitlens namn på tavlan och prata i klassen om vad varje kapitel handlar om, alternativt
dela in klassen i grupper och låt dem prata om kapitlen. Det här är kapitelrubrikerna:
Stolt, Ett trick, Okej, Något fint, Portkod 2526, Farfar och Mozart, Tredje våningen, Leilas familj,
Middagen

Oväntat besök
Vad syftar titeln på? För vem är besöket oväntat?

Typiskt Tobias!
Oväntat besök är en bok i serien Typiskt Tobias! Vad är det som är typiskt för Tobias i den här
boken?

En bra förälder
”Hon är stolt över mig, det vet jag. Men det ska hon vara, hon är ju min mamma …” Så tänker
Tobias om sin mamma. För honom är det självklart att hans mamma är stolt över honom. Är
det så? Är en bra förälder stolt över sitt barn? Hur ska man vara för att vara en bra förälder?
Diskutera.

– en möjlighet för alla
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
Stolt
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur vet vi att Tobias och Leila har känt varandra länge?
De går i samma klass.

2. Varför tror Tobias att Leila skäms för honom?

Leila har aldrig bjudit hem honom.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
3. Varför heter kapitlet Stolt?

Tobias är stolt över Leila. Han vill att alla ska se dem när de går hand i hand.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Tobias jämför Leila och sig själv. Vad tycker du att den jämförelsen säger om Tobias?

Eget svar.

Ett trick
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Kapitlet heter Ett trick. Vad är det för trick?

Tobias sa att det var något fel på deras wifi, men det var inte sant.
6. Varför ljög Tobias om deras wifi?

Han ville att Leila skulle säga att de kunde vara hemma hos henne i stället.
7.

Vad gjorde Tobias när tricket inte funkade?

Han frågade om de inte kunde kolla på film hemma hos henne.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
8. Vilket var Leilas problem? Varför kunde Tobias och hon inte vara hemma hos henne?

Leilas farfar tittade på teve hela dagarna, han var senil och pratade inte så mycket svenska.

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
9. Tror du att det var farfar som var problemet eller var det något annat som gjorde att
Leila inte ville bjuda hem Tobias?

Eget svar.

Okej
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Tobias fick ett sms som gjorde att hans hjärta hoppade till. Vad var det för sms?

Leila skrev till honom och frågade om han ville komma hem till henne nästa dag.
11. Tobias blev jätteglad, men det märktes inte på hans svar. Vad svarade han?

Han svarade bara ”okej”.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
12. Varför heter kapitlet Okej?

Det heter så för att Tobias svarade ”okej” på allt Leila skrev.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Hur märker man att Tobias var nervös, nästan rädd?

Eget svar.

Något fint
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Nästa dag var Tobias ännu mer nervös. Vad gjorde han för att bli mindre nervös?

Han stack ut och sprang en runda.
15. Vad tog Tobias på sig som var fint?

Han tog på sig en ny t-shirt som var blå med en måne av silver.
16. Varför sa mamma att det var goda nyheter att Tobias var hembjuden till Leila?

Det betydde att Leila ville presentera Tobias för sin familj.
17. Varför tyckte mamma att Tobias skulle ta med sig en chokladask till Leilas familj?

Det är artigt att ta med sig något när man blir hembjuden till någon.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
18. Varför kände Tobias sig alltid liten när han var med sin mamma? Han var längre än hon.

Det var hans mamma och han var hennes lille son.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
19. Tobias tog på sig en skjorta, men ändrade sig och tog en t-shirt istället. Vad menade
han med ”det var liksom inte jag”?

Eget svar.
20. Varför tror du att Tobias blev irriterad på sin mamma när hon sa att han var fin och
undrade om han skulle göra något särskilt?

Eget svar.

Portkod 2526
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Varför gick Tobias långsammare?

Han ville inte bli svettig och få svettfläckar på t-shirten.
22. Varför tyckte Tobias att han var fånig?

Han tyckte att han var fånig för att han var nervös bara för att han skulle hem till sin tjej.
23. Varför trodde Tobias att kvinnan som kom in i hissen var Leilas mamma?

Hon hade samma bruna färg på håret som Leila och var i 40-årsåldern.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
24. Hur märktes det att Tobias var nervös?

Han drog ett djupt andetag innan han tryckte på ringklockan.

Farfar och Mozart
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Vem öppnade dörren?

Det var Leilas farfar som öppnade dörren.
26. Mannen sa ingenting. Varför gjorde han inte det?

Han var senil och hade glömt bort svenskan.
27. Vad tyckte Leilas farfar att Tobias skulle göra medan de väntade?

Han tyckte att Tobias skulle spela lite på pianot.
28. Vem trodde Tobias att Aila var?

Han trodde att hon var Leilas mamma.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
29. Varför trodde den gamle mannen att Tobias hette Sven?

Han hörde inte så bra och tyckte att ”Leilas vän” lät som Sven.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
30. Vissa saker var konstiga. Vad, till exempel?

Eget svar. Förslag: Leila och hennes föräldrar var inte hemma, bara farfar. Farfar ville att Tobias
skulle spela piano. Han kallade Tobias för Sven.
31. Vet du vem Mozart är? Om inte, ta reda på det.

Förslag: Mozart var en kompositör som levde på 1700-talet.

Tredje våningen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Nu förstår vi att Tobias hade ringt på fel dörr. Hur förstår vi det?

Kvinnan som kom in i lägenheten visste inte vem Leila var. Tobias fick ett sms från Leila, som
undrade om han var på väg.
33. När förstod Tobias att han hade gått fel?

Han förstod det när han hörde att kvinnan och mannen pratade arabiska. Leilas familj var från
Turkiet.
34. Vem trodde den gamle mannen att Tobias var?

Han trodde att Tobias var Ailas piano-elev.
35. Varför hamnade Tobias fel?

Kvinnan som kom in i hissen skulle till andra våningen och Tobias gick också av där.
36. Varför ville Tobias inte ta tillbaka chokladasken?

Mannen hade ätit minst fem bitar. Tobias kunde inte ge chokladasken till Leilas familj.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
37. Varför blev Tobias röd i ansiktet?

Han blev generad när kvinnan sa att han såg trevlig ut och att Leila hade tur.

Leilas familj
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. ”Typiskt mig”, tänkte Tobias. Vad var det som var typiskt honom?

Det var typiskt Tobias att inte titta på namnet på dörren, utan bara ringa på.
39. Hur reagerade Leila när Tobias berättade vad som hade hänt?

Leila fnissade.
40. Vad tänkte Tobias om Leilas mamma?

Han tänkte att hon liknade Leila fast med rynkor kring ögonen och grått hår. Han tyckte att det
var fint.

– en möjlighet för alla
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41. Vilka personer fanns i lägenheten?

Leilas föräldrar, hennes lillasyster och hennes farfar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Tobias ville inte att Leila skulle berätta om misstaget för de andra. Varför inte, tror du?

Eget svar.

Middagen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Varför tyckte Melisa att föräldrarna höll förhör med Tobias?

Föräldrarna ställde en massa frågor om Tobias och hans familj.
44. Farfar pratade mycket på turkiska och det var bara ett ord som Tobias förstod. Vad är
Galatasaray?

Det är ett turkiskt fotbollslag.
45. Vad hände mitt i middagen?

Det ringde på dörren och grannen en trappa ner överlämnade en chokladask och sa att den var
från Tobias.
46. Vad hände när Tobias berättade vad han hade gjort?

Alla började skratta och tyckte att det var jätteroligt.
47. Vem sa ”Hej Leila och Sven”?

Det var den gamle mannen från våningen under.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
48. Varför tror du att Leilas farfar bodde hos dem?

Eget svar.

– en möjlighet för alla
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SYNONYMER
1.

kolla

titta

2.

smart

intelligent

3.

förut

tidigare

4.

kompis

vän

5.

stressad

jäktad

6.

främling

okänd person

7.

pirrade

kittlade

8.

fin

snygg

9.

särskilt

speciellt

10.

fånig

töntig

11.

entré

ingång

12.

ursäkta

förlåt

13.

puttade

knuffade

14.

tjöt

skrek

– en möjlighet för alla
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Vågrätt

g

Lodrätt

i

1. Här äter man mat i skolan.

2. okänd person

4. Tobias är smart, men inget …

3. Sport där man använder en fjäderboll.

6. Pappas pappa.

5. När man blir gammal kan man bli glömsk och …

7. vara med = … med

9. Bilarna kör runt i denna.

8. Behöver man för att koppla upp sig och surfa.

11. 60 … = 1 minut

10. När man vill veta allt är man …

12. Något man inte visste sedan tidigare.

– en möjlighet för alla

