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Innan du börjar läsa boken

Boken heter Miras Martin. Vad tror du boken kommer att
handla om?

Vilka föremål finns på bokens pärmbild?

Kapitel 1

Vad är det värsta du vet?

Vad är det bästa du vet?

Vad är huvudpersonen Miras största hemlighet?

Vad får vi veta om Miras mamma?

Kapitel 2

Hur beskriver Mira känslan av att bli lite för glad?

Varför har Mira svårt att säga nej till Ina?

Tycker du att det är svårt att säga nej ibland? När?

Kapitel 3

Vilket är det läskigaste djur du vet?

Vilken är din värsta färg?

Varför tror du att Mira tycker om att Martin inte frågar så
mycket?

Kapitel 4

Vad skulle du skriva om du skickade ett meddelande till en
kompis med en storebror på sjukhuset? Skriv meddelandet här.

I det här kapitlet nämns två olika djur, ett stort och ett mindre.
Vilka?
1.

2.

Välj ett av djuren, googla och skriv ner tre intressanta fakta om
det djuret.

1.

2.

3.

Kapitel 5

Varför tycker Mira synd om Ina?

Varför får Mira plötsligt panik av att hennes skosnören sitter fast
i Inas? Vad tror du det symboliserar?

Kapitel 6

Varför är det ett problem för Mira att läsa?

Vad önskar sig Mira mest av allt, efter att bli ihop med Martin?

Varför tror du att Mira springer iväg från garaget?

Kapitel 7

Vad kallar Miras föräldrar henne?

Vad tycker Mira om när föräldrarna använder det namnet?

Har du något smeknamn? Vem använder det och vad tycker du
om det?

Varför tror du att Mira inte vill träffa pappas nya tjej Dina?

Kapitel 8

Vad tänker Mira när hon träffar Dina?

Varför tror du att Dina var så nervös inför mötet med Mira?

Kapitel 9

Martin testar ibland saker som ingen annan vågar. Nämn två
sådana saker som han testat.

1.

2.

Varför måste Mira gå hem tidigare från discot?

Har du någon gång gått miste om något viktigt och roligt för att
du varit sjuk? Hur kändes det?

Kapitel 10

Varför tror du att Mira säger att hon hellre spelar teater än i
band?

Skulle du hellre spela teater eller i band? Varför?

Om du skulle spela i band, vilket instrument skulle du helst
spela?

Kapitel 11

I det här korta kapitlet finns det flera små tecken på hur mycket
Mira och hennes mamma tycker om varandra. Skriv ner två av
dem.

1.

2.

Kapitel 12

Hurdant humör brukar du ha på morgonen? Brukar dina dagar
börja med gladbubbel eller med hat mot politiker som hittat på
att skoldagen ska börja för tidigt?

Varför är Martin så ledsen?

Vad tror du Mira menar med att det brinner en liten eld mellan
två människor?

Kapitel 13

Har någon du tycker mycket om någon gång flyttat långt
borta? Hur kändes det?

Vad får vi veta om när Miras föräldrar lärde känna varandra?

Kapitel 14

Varför blir Mira så arg i det här kapitlet?

Mira beskriver sin ilska som att en massa hatblod stiger upp från
fötterna, upp genom hela kroppen. Hur skulle du beskriva ilska?

När blir du riktigt arg?

Varför sprider sig något mjukt och lugnt i Miras kropp i slutet av
kapitlet?

Kapitel 15

I det här kapitlet säger Mira och Martin hejdå till varandra. Hur
tycker du det känns att säga hejdå till någon du tycker mycket
om?

I slutet av kapitlet ser Mira en fågel flyga högt där uppe. Varför
tror du hon undrar om den kan se ända till Linköping?

Kapitel 16

På vilket sätt märker Mira att hennes mamma är mormors
barn?

M som i Martin, tänker Mira. M som i Mira, säger mormor. Skriv
upp tre saker/ord/namn som börjar på samma bokstav som ditt
förnamn och som du tycker om.

1.

2.

3.

Kapitel 17

Vad tror Mira att hon borde göra annorlunda för att vänskapen
med Ina ska fungera bättre?

Vad tycker Mira att Ina borde göra annorlunda?

Hur tror du att det kommer att gå med flickornas vänskap?

Kapitel 18

Vid frukostbordet hemma hos Rocky berättar alla något lite
hemligt och viktigt för varandra. Vad berättar Mira?

Vad berättar Ina?

Vad berättar Rocky?

Kapitel 19

Det gör ont att tänka dåliga tankar, konstaterar Mira. Hur
brukar du göra när dåliga tankar dyker upp i ditt huvud?

På vilka sätt är Martins nya liv i Linköping annorlunda än hans
gamla liv?

Efter att du har läst hela boken

Tycker du att boken får ett lyckligt eller olyckligt slut? Berätta
varför.

Temat i en bok är bokens huvudämne eller grundtanke. Temat
genomsyrar hela texten. Ett exempel på tema är till exempel
förbjuden kärlek i Romeo och Julia. Vilka tre teman hittar du i
boken Miras Martin?
1.

2.

3.

Vem i boken tycker du att du själv är mest lik och varför?

När tycker du boken är som allra bäst?

För vem skulle du rekommendera boken?

