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KIRSTEN AHLBURG

Ett år i Paris

OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Ett år i Paris skriven av Kirsten Ahlburg. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och information om författaren.
Lärardelen innehåller också ett antal muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor samt skrivövningar.

OM BOKEN

Jakob och Helena ska bo ett år i Paris. Jakob är kock och får lära sig att laga fransk mat, men
vad ska Helena göra? Hon är arbetslös och har inga vänner. Så anmäler Helena sig till en
kurs i franska och plötsligt blir livet i Paris fullt av möjligheter.

OM FÖRFATTAREN

Kirsten Ahlburg är en välrenommerad författare av lättlästa böcker. Hon skriver böcker med
en vuxen ton och en handling som vuxna både kan relatera till och känna igen sig i.
Kirsten är från Danmark och översättningen till svenska står Hans Peterson för.

MUNTLIGA UPPGIFTER
BERÄTTA
•
•

•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är det viktigaste i boken och varför?
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.
I berättelsen försöker Helena lära sig franska. Vad tycker hon är svårt? Har du lärt dig
något nytt språk? Vilket, och hur gick det?

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?
Vad tror ni händer sen? Går det bra för restaurangen?
Helena mår inte så bra i början av boken. Vad gör Helena för att må bättre? Har ni några
tips och råd för någon som är helt ny i ett främmande land?
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