ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ANNELIE DREWSEN

Brev från kungen

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Brev från kungen skriven av Annelie Drewsen. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren
samt ett antal diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och
skrivövningar.

OM BOKEN
Brev från kungen är den andra, fristående berättelsen om äldreboendet Himmelsbro. Boken
handlar om Thea, som arbetar med att dela ut posten på äldreboendet. Theas passion och
stora intresse är kungahuset. En dag ska Thea dela ut ett brev som kommer från kungen. För
Thea är brevet någonting alldeles unikt, och hon brottas med sina känslor. Ska hon klara av
att lämna det ifrån sig? Eller ska hon stoppa ner det i sin egen ficka?
Boken behandlar svåra ämnen som rätt eller fel, egoism och empati.
Språket är mycket enkelt, och meningarna är korta.

OM FÖRFATTAREN
Författaren Annelie Drewsen är även lärare i svenska som andraspråk och undervisar
nyanlända ungdomar från hela världen. Hon har gjort författarbesök på skolor runt om i
Sverige och fått stor uppskattning för sina böcker av såväl lärare som elever.
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DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Titta tillsammans på första sidan i boken, där karaktärernas jobb presenteras. Vilka
jobb har de? Vad gör en person som har det jobbet?
2. Klara fyller hundra år, och får många paket av sin familj. Vad är det i paketen? Vilka
presenter kan en hundraåring bli glad för?
3. Prata om karaktärerna i boken. Vad får vi veta om Thea, Klara, Per och Anab?
4. Diskutera vad som händer med Thea när hon hittar brevet. Går det att förstå varför
hon gjorde som hon gjorde? Går det att förlåta? Vilka känslor är det som styr henne,
när hon gömmer brevet istället för att ge det till Klara?
5. Vad stod det på lappen? Diskutera.
6. Vad betyder monarki, och vad betyder republik? Både monarkier och republiker
kan vara demokratier och diktaturer. Vad betyder det? Vilka fördelar finns det med
monarki? Vilka nackdelar? Vilka fördelar finns det med republik? Vilka nackdelar?
7. Hur ser kungafamiljen i Sverige ut? Vad heter familjemedlemmarna, och hur många
barn har de? Vad heter barnen?
8. Hur kan det vara att vara drottning eller kung, eller prinsessa eller prins? Skulle det
vara kul? Vilket privatliv har de? Får de någonsin vara ifred för journalister? Får de gifta
sig med vem de vill?
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