ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MARIA FRENSBORG

De svarta glasögonen

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till De svarta glasögonen av Maria Frensborg. Materialet är tänkt som
ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor, skrivövningar och analysfrågor.

OM BOKEN
Yosef går motvilligt till optikern för att kontrollera synen. Där träffar han en tjej som
väcker hans nyfikenhet, men när han söker upp henne visar det sig att hon inte jobbar
i glasögonbutiken, som han trodde. Hur ska han då kunna få kontakt med henne?
En lättsam bok där en synkontroll blir början på något helt nytt.

OM FÖRFATTAREN
Maria Frensborg är författare och lärare. Hon bor i Uppsala och har skrivit flera barnböcker
utöver böckerna för Vilja förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Om du skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har
läst boken – vad skulle du säga då?

•

Har den här boken lärt dig något nytt? Vad i så fall?

•

Varför heter boken De svarta glasögonen? Kan du tänka dig någon annan titel?
Ge förslag på andra titlar och motivera dem.

•

Yosef vill inte riktigt inse att han behöver glasögon. Har du något som du kanske
behöver skaffa eller göra, men som du skjuter lite på? Berätta!

•

Berätta något du kom att tänka på när ni läste boken, till exempel en annan bok
som var nästan likadan, något du hört eller något du upplevt. Försök också berätta
vad i boken som fick dig att tänka på det.

•

Om du fick ställa en fråga till Maria Frensborg, vad skulle det vara och varför?

•

I slutet av boken ringer Yosef ett okänt nummer. Skulle du ha vågat ringa?
Motivera ditt svar.

Diskutera
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar 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?

•

Tror ni att Yosef väljer rätt glasögon, eller borde han välja en annan färg?
Motivera era svar.

•

Vad tror ni Yosef menar när han skriver att han älskar november? Vad har ändrats
sedan boken började? Vilken månad tycker ni är årets bästa månad och varför?

•

Är det här en realistisk historia? Motivera era svar.
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