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EVA&ADAM

En historia om plugget, kompisar och kärlek.
När du läst ”En historia om plugget, kompisar och kärlek”, så får du här chansen
att se vad du kommer ihåg av bokens innehåll. Dessutom får du några tips och
uppslag på hur du kan forska vidare i ämnen som hör ihop med boken. Synonymer
och motsatsord får du också jobba med. Slutligen kan du ge
boken betyg.
Använd din anteckningsbok eller något liknande när du svarar på frågorna!
Svara med fullständiga meningar.

•

Vilka personer tycker du boken i främst handlar om?

•

Berättelsen börjar hemma hos Adam. Adam ska gå ut och
hans mamma får inte följa honom. Vart ska Adam gå och hur
känner han sig?

•

När Adam presenterat sig för klassen blir det ett väldigt tissel
och tassel. Varför?

•

Vem av klasskamraterna är det som först tar kontakt med Adam?

•

Vad heter klassföreståndaren och vad kallas hon?

•

Adams klasskamrat Eva har två bröder, vad heter de och i vilka
klasser går de?

•

Tobbe retar Eva så mycket att hon bestämmer sig för att hämnas.
Vad gör hon och vad säger Tobbe är anledningen till hennes
hetsiga humör?

•

Evas kompis Annika ringer mitt i bråket och säger något som
Eva just då inte kan förstå. Vad säger Annika?

•

Vad var Adam oerhört rädd för när han var mindre och hur
känner han idag?

•

Alexander som blivit Adams bästis gillar att tala om tjejer,
något som Adam inte är lika förtjust i, däremot har de ﬂera
andra intressen gemensamt. Vilka?
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EVA&ADAM
Att vara eller inte vara ihop
•

Vad tror Eva om hennes och Adams relation?

•

Varför både vill och inte vill Adam berätta att han
och Eva är ovänner?

•

Vad ville Eva absolut inte säga då hon var mindre och hur gillar
hon det nu?

•

Vem är det som först ringer då Eva väntar vid telefonen?
Vem ringer sedan och vad säger den personen till Eva?

•

Vad tänker Eva senare på kvällen då hon, Annika och Adam
ser på video?

•

Adam ska gå på fotbollsmatch, men vad vill han allra helst?

•

Varför känner sig Adam misslyckad?

•

Vilka ser Adam på vägen hem? Hur reagerar han på det han ser?

•

Eva har ett växlande humör och har svårt att tåla dem som surar
länge. Vem tycker hon är så nu?

•

När Eva frågar Adam varför han surar får hon ett svar som gör
henne ännu argare. Vad säger Adam?

•

Adam känner sig ledsen och tar en promenad istället för att äta
middag. Vem möter han och vad händer vid mötet?

•

Hur många dagar tar det innan Eva och Adam hejar på varandra?
Blir det bra mellan dem sedan eller vad händer?

•

Vad funderar Adam på efter biobesöket med Mia?

•

Vad anser Eva att hon absolut inte är, men som hon tycker
Adam är? Och tycker Annika att Adam har någon anledning
att vara på det viset?

EVA&ADAM
En midsommarnattsmardröm
Vad tycker du om boken ”En midsommarnattsmardröm”?
Skriv ner ditt betyg och motivera svaret.
Dålig =
Varken bra eller dålig =
Bra =
Jättebra =
Toppen =
Nu när du läst boken kan du väl fundera över om det som händer i
boken är sådant du varit med om eller känner till.
Skriv och berätta om det.

Bokprat:
Berätta kort om innehållet i boken för en kamrat. Försök sedan övertyga din kamrat om att ”köpa” boken. Försök hitta fem försäljnings-argument.

Ta reda på mer om:
Vilka författarna är. Vad de skrivit mer.
Varför man ﬁrar midsommar. Hur man ﬁrar.
Semester. En rättighet att ha betald ledighet. När blev det så?

EVA&ADAM
ORD

Jul Jul Pinsamma Jul

Ett annat ord för:
Håglöshet
Schysst
Skrida
Bevärdiga
Förinta
Hysteriskt
Övermodig
Skärpa sig
Vurpa
Hetsig
Ruinera
Rutiner
Fumlig
Fjäska
Pinsam
Ynka
Villrådig
Ockupera
Välj fem ord ur ordlistan och skriv en fullständig mening till varje ord.
Förklara!
Använd ordlista eller fråga någon vuxen.
Skriv ner svaren eller förklara muntligt för en eller flera kamrater.
”röra sig ur fläcken”
”två röda sekunder”
”kort stubin”
”samma våglängd”
”vara i färd med”
”skon klämmer”

