ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

VERONICA HENRY

Möte vid havet

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Möte vid havet av Veronica Henry. Materialet är tänkt som
ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och författaren samt ett antal
muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Craig och Jenna är två personer som egentligen inte är särskilt lika varandra, bortsett från
en punkt: båda står inför stora förändringar i sina liv. Av en slump möts de och från första
stund påverkar de varandra starkt.

OM FÖRFATTAREN
Veronica Henry är en brittisk författare och journalist. Hon är välkänd världen över för sina
feelgood-romaner. Möte vid havet är översatt till svenska av Anna Rosenqvist.
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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 boken –
vad skulle ni säga då?
Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
Varför heter boken Möte vid havet? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på andra
titlar och motivera dem.
Både Craig och Jenna behöver göra förändringar. Vilka stora förändringar har du gjort i ditt
liv? 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?
Vad tror ni kommer att hända nu med Jenna och Craig? Blir de ett kärlekspar, kommer Jenna
att fortsätta sjunga och vad ska Craig försörja sig på?
Jennas mamma har förändrats för att hon har träffat en ny man. Tror ni att kärleken kan få
folk att förändras?
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