ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CILLA DALÉN & ANNELIE DREWSEN

Alfred Nobel – Ett liv

ORDLISTA
Alfreds bästa idé
explosioner (sida 7, rad 4) – när det smäller, blir varmt och saker sprängs sönder
vattentäta (sida 7, rad 5) – något som inte tar in vatten

Bättre tider i Sankt Petersburg
privatlärare (sida 10, rad 3) – en lärare som undervisar eleven hemma

Ensam ut i världen
förberedde sig (sida 11, rad 17) – planerade för och gjorde sig beredda på
otroliga (sida 18, rad 3) – fantastiska/mycket speciella

Alfred uppfinner dynamit
stavar (sida 18, rad 7) – långa och smala saker

Pengar och problem
forska (sida 23, rad 13) – undersöka/försöka få veta mer om

Ett hem i Paris
vinterträdgård (sida 25, rad 2) – en trädgård i ett växthus/orangeri
exotiska (sida 25, rad 2) – annorlunda

Sofie Hess
kurort (sida 28, rad 1) – en plats där man får vila och ta hand om sig
märks (sida 29, rad 1) – syns att/man förstår att
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Sjuk och ensam
dyster (sida 42, rad 2) – nedstämd/sorgsen

Död och begravning
facklor (sida 44, rad 17) – saker som brinner och ger ljus

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder på svenska.
2. Förklara vad orden i ordlistan betyder.
3. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
4. En del av orden i ordlistan är verb. Vilka?
5. Förklara med egna ord vad en ”kurort” är för något. Har du varit på en kurort någon
gång?
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GRAMMATIK
Verb
ger, gav, gett
öppnar, öppnade, öppnat
skapar, skapade, skapat
uppfinner, uppfann, uppfunnit
flyttar, flyttade, flyttat
lånar, lånade, lånat

Verben finns i kapitel 1 och 2. Läs kapitlen en gång till och se om du hittar meningarna där
verben finns.
Verben står i preteritum. Skriv av meningarna med verben och ändra sedan tempus på
verben till presens.

Skriv färdigt meningen:
1.

När…

2.

Efter två år…

3.

Först…

4.

Till slut…

5.

Året var…

6.

Under åren…

7.

Ibland…

8.

Då…
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LÄSFÖRSTÅELSE
Alfreds bästa idé
Vilken var kanske Alfreds bästa idé?

Fattig barndom i Stockholm
Beskriv Alfred Nobels barndom

Bättre tider i Sankt Petersburg
Hur blev det bättre för familjen i Sankt Petersburg?

Ensam ut i världen
Varför reste Alfred Nobel ut i världen?

En livsfarlig vätska
Varför flyttade en del av familjen tillbaka till Stockholm?
Vad gjorde Alfred Nobel, som stannade kvar i Sankt Petersburg?

Tillbaka i Sverige
Vad hände lördagen den 3 september 1864?
Vad fick händelsen för konsekvenser för Alfred Nobel?

Alfred uppfinner dynamit
Varför fungerade inte sprängolja så bra?
Hur löste Alfred Nobel det problemet?

Pengar och problem
Vad längtade Alfred Nobel efter?
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Ett hem i Paris
Beskriv Alfred Nobels liv i Paris.

Alfred möter Bertha
Vem var Bertha?
Varför fungerade det inte mellan Alfred Nobel och Bertha?

Sofie Hess
På vilka sätt var Alfred Nobel och Sofie Hess olika?

Bomber och vapen
Vad är ballistit?

Drömmen om fred
Hur trodde Alfred Nobel att det kunde bli fred? Håller du med honom?

En villa i Italien
Varför flyttade Alfred Nobel till Italien?

Vapenfabriken i Bofors
Vem var Ragnar Sohlman?

Brev, dikter och böcker
Alfred Nobel skrev brev, dikter och böcker. Varför gjorde han det, tror du?

Sjuk och ensam
Varför var Alfred Nobel ensam?
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Död och begravning
När dog Alfred Nobel?

Testamentet
Varför blev många förvånade över Alfred Nobels testamente?
Vad fick Ragnar Sohlman för uppdrag?

Nobelprisen
Vad är ett Nobelpris?
Välj ett av prisen och beskriv allt du vet om det.

Nobeldagen
Vad händer på Nobelfesten?

Vill du veta mer?
Skriv något som du tyckte var intressant i kapitlet Vill du veta mer?
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SKRIVA
Gör bilder (kan göras i grupp)
Fundera över vilka händelser som är viktigast i Alfred Nobels liv. Bestäm dig/er för fyra
stycken. Ta sedan ett tomt papper. Dela det pappret i fyra lika stora rutor. Försök att rita de
fyra händelser som ni/du valt ut som de viktigaste. Skriv en kort text (bara en mening eller
två) om vad som finns i varje ruta. Motivera varför de här händelserna är de viktigaste.

Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort som möjligt. Ta hjälp av de fyra rutorna som du just ritat.
Berätta vad som händer i boken utifrån rutorna.

Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du 		
valde just den sidan eller det kapitlet.
2. Berätta vad du tyckte om boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något
exempel i boken för att förklara vad du tycker.
3. Sätt ihop ditt omdöme om boken med din sammanfattning. Var passar den bäst? I 		
början eller slutet eller mitt i?

Beskriv och jämför
Beskriv Alfred Nobel
1. Skriv en presentation av Alfred Nobel. Vem var han? Vad har han gjort som är viktigt?
Varför är det bra att känna till vem han är?
2. Vilka egenskaper tror du att Alfred Nobel har? Vad är han duktig på? Vad får dig att 		
tänka så? Använd gärna något exempel i boken för att motivera din tanke.

Beskriv dig själv
Skriv en presentation av dig själv. Vem är du? Vad har du gjort som är viktigt eller som du är
stolt över? Vilka egenskaper har du och vad är du duktig på?
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Jämför dig själv med Alfred Nobel
Vilka egenskaper har ni som är lika varandra? Vad kan du lära dig av Alfred Nobel? Vad hade
han kunnat lära sig av dig?

Om du fick välja en fråga – vilken skulle det vara?
Om du fick ställa en fråga till Alfred Nobel, vilken skulle det vara och varför?

Argumentera
Skriv en argumenterande text där du väljer ett Nobelpris som du tycker är viktigare än de
andra. Motivera ditt val.
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