ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MARIA FRENSBORG

Den blå kappan

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Den blå kappan av Maria Frensborg. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av boken och författaren samt ett antal muntliga
uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Sara lever ensam och försöker spara pengar. En dag köper hon ändå en blå kappa i en
second hand-affär. I kappan finns det en lapp som kappans tidigare ägare har skrivit. Sara
bestämmer sig för att träffa ägaren och höra hennes historia om kappan. Men saker blir inte
riktigt som hon tänkt sig – de blir faktiskt ännu bättre …

OM FÖRFATTAREN
Maria Frensborg är författare och lärare. Hon bor i Uppsala och har skrivit flera barn- och
ungdomsböcker på andra förlag utöver sina böcker för Vilja förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel en annan bok som var
nästan likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken
som fick er att tänka på det.
Försök att återberätta boken tillsammans.
Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
Varför heter boken Den blå kappan? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på andra
titlar och motivera dem.
Sara hjälper den äldre damen att ta sig till sjukhuset. När hjälpte du någon senast? Berätta!

Diskutera
Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma fram
till ett gemensamt omdöme om boken.
Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
Sara handlar en kappa på second hand. Tycker ni att det är bra att köpa begagnat?
Vad tycker ni att boken handlar mest om: att hitta kärleken, äventyr i vardagen eller att leva
ensam? Välj ett av de tre förslagen och motivera ert val.
Sara går till kaféet, hade du gjort likadant om du var hon? Varför/Varför inte?
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