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Alfred Nobel – Ett liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Alfred Nobel – ett liv av Cilla Dalén & Annelie Drewsen.
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 och skrivövningar.

OM BOKEN
Alfred Nobel är en världskänd uppfinnare. Det är bland annat Nobelpriset som gör honom
aktuell än i dag. Den här boken är en lättläst biografi om Alfred Nobel.

OM FÖRFATTAREN
Annelie Drewsen har skrivit flera titlar för Vilja och Nypon. Hon är journalist och har under
många år arbetat som lärare. Tillsammans med Cilla Dalén har hon skrivit den här biografin
om Alfred Nobel. Cilla Dalén arbetar som skolbibliotekarie.
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Alfred Nobel – ett liv

CILLA DALÉN & ANNELIE DREWSEN

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Vad visste du om Alfred Nobel innan du läste boken?

•

Vad tycker du är mest intressant med Alfred Nobel och hans liv?

•

Alfred Nobel levde i flera olika länder. Vilka olika länder har du levt i?

Diskutera
•

Vilka tycker ni är Alfred Nobels viktigaste egenskaper? Hur visar han att han har dem?
Ge exempel ur boken.

•

Vilka saker i boken tyckte ni var lite svåra att förstå? Jämför era svar med varandra.

•

Försök att i en eller två meningar beskriva vad Alfred Nobel har gjort och varför det är
viktigt att känna till honom.

•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

I slutet av boken står det vilka olika Nobelpris som finns. Vilket pris är viktigast tycker ni?
Motivera ert svar.

•

Skulle ni vilja gå på Nobelmiddagen? Motivera ert svar.
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