ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ÅSA STORCK

Vänner och facebook

ORDLISTA
facebook (bokens titel), en plats på internet där vänner kan ha kontakt med varandra
nervös (sida 4, rad 2), en känsla av att vara spänd och orolig
glo (sida 8, rad 14), titta, stirra länge
blyg (sida13, rad 3), till exempel inte våga träffa andra eller prata
resekortet (sida 14, rad 10), biljett till tåg eller buss
lotsar (sida 16, rad 3), ett annat ord för lärare
cool (sida 17, rad 4), häftig och avslappnad
bärbar dator (sida 19, rad 8/9), dator som man lätt bär med sig, laptop
profilbild (sida 20, rad 9), ett foto som visar vem man är på facebook
konto (sida 21, rad 5), en egen inloggning på facebook
tatuering (sida 26, rad 1), en målning på huden
draktatueringen (sida 26, rad 2/3), målning på huden som ser ut som en drake
mejlar (sida 26, rad 12), skriver och skickar brev med datorn
inställt (sida 28, rad 5), till exempel ett tåg som inte går som det var bestämt
vänförfrågan (sida 33, rad 7), när någon vill ha kontakt på facebook
ha något för sig själv (sida 34, rad 14), inte berätta för någon

Arbeta med ordlistan
Arbeta två och två med orden i ordlistan. En läser upp dem och den andra förklarar.
Välj ut fem av orden. Leta rätt på dem i boken och skriv av meningen de står i.
Finns det andra ord i boken som du inte förstår? Skriv ner dem och förklara.
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LÄSFÖRSTÅELSE
1. Vad är det Simon vill lära sig i den nya skolan?
2. Hur kommer han till skolan?
3. Simons bror Filip vill att Simon ska se sig omkring när de ska stiga av tåget. Varför?
4. ”Ibland måste man våga saker i livet fast man är rädd”. Vem är det som säger så?
5. Vad är det Kasper hjälper Simon med på datorn?
6. Vem är tjejen som Simon träffar i fiket?
7. Vem skriver Simon sitt första mejl till?
8. Vad händer när tåget är inställt?

SKRIVA
9. På sidan 5 och 6 ser du 3 saker som Simon är rädd för. Är du rädd för något? Skriv ner
några punkter.
10. Simon blir kompis med Kasper. Skriv 4 frågor som du skulle ställa till en ny kompis.
11. Tåget som Simon ska åka med är inställt. Skriv ner 3 anledningar till varför ett tåg kan bli
inställt.
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