ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Emmas liv – Kär på riktigt
OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Emmas liv – Kär på riktigt skriven av Ann-Charlotte
Ekensten. Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och information om författaren.
Lärardelen innehåller också läsförståelsefrågor, alltså frågor som eleven antingen kan ställa
sig själv under tiden den läser boken eller efter att ha läst boken.
I elevdelen finns en ordlista med lättare synonymer som förklarar svåra ord samt skriv- och
diskussionsövningar.

OM BOKEN
Emmas liv – Kär på riktigt är den femte boken om Emma och hennes liv.
I de tidigare delarna av serien har vi kunnat läsa om hur Emma flyttat till egen lägenhet,
vi har följt henne på jobbet och på fritiden tillsammans med de andra i huset där hon bor.
Emma är ihop med Hannes som bor i samma hus. I Kär på riktigt gör Emma, Hannes och
några av de andra en resa till Gotland. Men vad gör man när det inte finns lediga rum på
hotellet, så de räcker åt alla?

OM FÖRFATTAREN
Ann-Charlotte Ekensten skriver böcker för både barn, unga och vuxna. Hon finns utgiven på
både Vilja och Nypon förlag. Ann-Charlotte har förmågan att, trots sitt mycket enkla språk,
ge läsaren en stor upplevelse.

LÄSFÖRSTÅELSE
1. När blev Emma och Hannes ett par?
2. Vad handlar telefonsamtalet mellan Emma och hennes pappa om?
3. Hur tar de sig till Gotland?
4. Var ska de bo?
5. Hur lång tid tar färjan till Gotland?
6. Hur är vädret när de åker med färjan?
7. Vad händer när de ska ha sina rum på hotellet?
8. Hur ser det ut i rummet där Emma och Hannes ska bo?
9. Vad vill Maria prata med Hannes och Emma om?
10. Vad heter parken som de besöker?
11. Vad händer vid Kärleksporten?
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