ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CILLA DALÉN & ANNELIE DREWSEN

Drottning Kristina – Ett liv

ORDLISTA
luden (sida 8, rad 1) täckt med hår
en smula (sida 20, rad 4) lite
en tron (sida 26, rad 6) en slags stol som regenter sitter på
riksregalier (sida 29, rad 5) föremål som är symboler för kungens makt
bankir (sida 50, rad 2) bankman

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns.
2. Förklara med egna ord vad meningarna betyder.
3. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.

Arbeta med orden som finns i rutorna
1. I boken finns olika rutor som förklarar ord.
2. Gå igenom hela boken, skriv upp de ord som finns i rutorna.
3. Gör punkt 1–3 från listan ovan med de ord som du hittar.
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GRAMMATIK
Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver, till exempel glad, lång, kort, arg.
1. Gör en lista med tio adjektiv i boken som beskriver Kristina.
2. Skriv lika många adjektiv som beskriver dig själv.
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan dig och Kristina?

Verb
Drottning Kristina – Ett liv är skriven i preteritum (dåtid). Stryk under verben i följande
meningar och skriv sedan om dem så att verben står i presens (nutid). I vissa meningar
finns fler än ett verb.
•

Gustav II Adolf var oftast i andra länder och krigade.

•

Kriget gick bra för Sverige.

•

Kungen var död.

•

Han tittade noga på henne.

•

Riksdagen samlades för att godkänna Kristina.

•

Många adelsmän fick gårdar och mark som tack.

•

Kristina ville inte gifta sig.

•

De bad henne att vänta.
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LÄSFÖRSTÅELSE
Förord
Varför är Kristina känd?
Hur har författarna fått information om Kristina? Skriv tre källor.

En flicka föds på slottet
När och var föddes Kristina?
Varför var det viktigt att få en pojke?
Vad sa Kristinas pappa när han såg henne?
Vad hette Kristinas föräldrar?
Varför trodde barnmorskorna att Kristina var en pojke?
Vad var Stormaktstiden?

Barndomen på slottet Tre kronor
Hur såg livet ut i Stockholm när Kristina var barn?
Varför var Kristinas pappa ofta borta?
När såg hon honom för sista gången?
Vad hände i Lützen?
Vad var den protestantiska kyrkan?

En flicka på tronen
Hur gammal var Kristina när hennes pappa dog?
Vilka beslutade att hon skulle bli drottning?
Vilka styrde landet tills hon blev vuxen?
Varför hade rådet inte bjudit några utländska gäster till kungens begravning?
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Kristinas utbildning
Varför fick Kristina studera?
Vad hette hennes lärare?
Vad studerade Kristina?
Varför fick Kristina inte bo med sin mamma?
Vem såg hon istället som sin mor?

Kristina blir regent
När blir Kristina drottning?
Varför ville Kristina inte gifta sig?
Vad var westfaliska freden?

En fransk filosof i Stockholm
Vad hette filosofen som Kristina ville ha besök av?
När kom han till Sverige?
Vad tyckte han om vintern?

Kristinas kröning
När kröntes Kristina?
Hur förbereddes kröningen?
Hur var hon klädd?
Vad är riksregalierna?
Kristina var kung, men kallades drottning. Varför?

Det hemliga brevet
Varför blev Kristina nyfiken på den katolska religionen?
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Kristina abdikerar
Vad är det som gör att Kristina abdikerar?
Hur vill hon leva istället?
Varför fick hon fortsätta att vara drottning?
Vem blev kung efter henne?

Katolik i hemlighet
Varför reste Kristina som man?
Var bosatte hon sig?
Hur levde hon där?
När konverterade hon?
Varför ville hon att så få skulle veta det?

Kristina kommer till Rom
Vad är det som gör att Kristina bestämmer sig för att konvertera inför publik?
Hur var det när Kristina kom till Rom?

Politik, pengar – och kanske kärlek
Vem var Decio Azzolino?
Vad heter den stat där påven bodde och fortfarande bor?
Vilka två länders kardinaler slogs om makten inom katolska kyrkan?
Varför får Kristina ont om pengar?

Från hyllad till hatad
Vad var Kristinas plan?
Vem var Gian Rinaldo Monaldesco och vad gjorde han?
Varför blev Kristina känd som grym?
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Ett eget palats och en sorglig nyhet
Varför reser Kristina till Sverige?
Vad är det för avtal hon skriver på?

Sista resan till Sverige
Varför reste Kristina till Hamburg?
Hur var Kristinas liv där?
Vad hände under hennes sista resa till Sverige?
Vad hände på festen i Hamburg?

Ett liv i lugn och ro
Hur var Kristinas liv i Rom?
Vad skrev hon om i sin självbiografi?

Död och begravning
När dog Kristina?
Var begravdes hon?

Starka åsikter om en mäktig kvinna
Vad fanns det för olika åsikter om Kristina?
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SKRIVA
Sammanfatta
Använd kapitelrubrikerna nedan och skriv en sammanfattning av boken om
Drottning Kristina.
•

En flicka föds på slottet

•

Barndom på slottet Tre kronor

•

En flicka på tronen

•

Kristinas utbildning

•

Kristina blir regent

•

En fransk filosof i Stockholm

•

Kristinas kröning

•

Det hemliga brevet

•

Kristina abdikerar

•

Katolik i hemlighet

•

Kristina kommer till Rom

•

Politik, pengar – och kanske kärlek

•

Ett eget palats och en sorglig nyhet

•

Sista resan till Sverige

•

Ett liv i lugn och ro

•

Död och begravning

Välj en händelse
Välj en händelse ur Drottning Kristina – Ett liv som du tycker är extra intressant och
som väcker tankar hos dig. Berätta vad som händer och varför du tycker att det är
en viktig händelse.
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Skriv en recension
Vad tyckte du om boken? Skriv en recension.
Använd följande meningar som stöd:
•

Jag tyckte om att …

•

Det bästa med boken var att …

•

Den person jag tyckte bäst om var …

•

Min favorithändelse var när …

•

Det var bra att …

•

Jag tyckte inte om att …

•

Det var konstigt …

•

Jag undrar varför …

•

Jag hoppas …

Skriv ett förord
I förordet på sida 4 finns en kortare beskrivning av Kristina och varför hon är en viktig person
att skriva om.
Välj en annan känd person. Leta information och skriv sedan ett förord om hen.

Beskriv en bild
Välj en bild från boken.
Motivera (berätta varför) du valde den.
Skriv om vad du ser på bilden.
Beskriv de känslor du får när du tittar på bilden.

Viktiga datum och årtal
På sida 61 finns en lista med viktiga datum och årtal i Drottning Kristinas liv. Gör en lista
med viktiga datum och årtal i ditt liv. Skriv tio punkter.
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