ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

KATARINA VON BREDOW

Blöta stövlar

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Blöta stövlar av Katarina von Bredow. Materialet är tänkt
som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av boken och författaren samt ett antal muntliga
uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Lucia är en ensamstående småbarnsmamma. Hon är bränd av kärleken och vet inte hur hon
ska göra eller vad hon ska tänka när hon plötsligt börjar känna sig förälskad i en av papporna
som lämnar på dagis.

OM FÖRFATTAREN
Katarina von Bredow skriver oftast böcker för ungdomar, men i Blöta stövlar vänder hon sig
till unga vuxna och vuxna. Hon är en välrenommerad författare och hennes ungdomsböcker
har vunnit flertalet priser och utmärkelser.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
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.
Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst den –
vad skulle ni säga då?
Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
Varför heter boken Blöta stövlar? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på andra titlar
och motivera dem.
Lucia är en ensamstående småbarnsförälder, men nu har hon träffat Erik. Hur tror du att
hennes liv blir framöver? Berätta!

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?
Majas pappa lämnade Lucia när han fick veta att hon var gravid. Många år senare dyker han
nu upp och vill börja ta ansvar. Vad tycker ni om det? Tror ni att det kommer att fungera?
Vad tycker ni att boken handlar mest om: att hitta kärleken, att våga lita på kärleken eller att
vara ensamstående? Välj en av de tre förslagen och motivera ert val.
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