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ORDLISTA
Kapitel 2
krulligt (sida 9, rad 12) väldigt lockigt
Kapitel 3
hjärtslag (sida 13, rad 6) ljudet när hjärtat slår
Kapitel 5
spred sig (sida 21, rad 1) bredde ut sig/blev värre
hade kraften (sida 22, rad 12) här: orkade
Kapitel 6
jämrade sig (sida 27, rad 1) gjorde ljud för att hon/han hade ont
Kapitel 7
plundrade (sida 34, rad 14) stal och slog sönder
Kapitel 8
stormen (sida 41, rad 6) mycket starka vindar
Kapitel 11
tills vidare (sida 50, rad 7) så länge/under en tid
Kapitel 12
klirrade (sida 54, rad 2) det ljud som blir när glas slår emot varandra
Kapitel 14
klivit ur (sida 69, rad 12) gått ur
Kapitel 16
slitna (sida 77, rad 1) mycket använda
skavsår (sida 77, rad 2) sår som man får t ex när skor är för små eller för stora
Kapitel 20
mjölkersättning (sida 96, rad 4) vätska som småbarn får istället för mjölk från mamman
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Arbeta med ordlistan
1. Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
Ta hjälp av texten och läs orden i sitt sammanhang igen.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter fler synonymer till orden.
4. Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1-5 med de orden
också.

SKRIV
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. I varje bok finns det minst en huvudperson. I den här boken är det Fatima. Vad vet du om
henne? Vem är hon? Vad är det som gör henne starkare än de andra i boken?
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
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. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?
Gör en koppling
Berätta om en annan bok eller film som du kom att tänka på när du läste den här boken.
Beskriv boken eller filmen så bra du kan. Försök också att jämföra den med den här
berättelsen genom att förklara vad som är likt och vad som är olikt.
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Vad tror du händer sen?
I slutet av boken är Fatimas familj på väg till Sverige. Fatima har också träffat en person
som hon tycker mycket om. Vad tror du händer sen? Kommer Fatimas familj till Sverige?
Kommer Fatima att gifta sig? Kommer hon att studera och hur går det? Skriv en kort
berättelse om Fatimas liv i Sverige.
Fundera
Det här är en bok som gör en ledsen och ibland lite glad. Den handlar om många svåra
saker. Tycker ni att det är viktigt att det finns sådana här berättelser? Förklara hur ni tänker.
Berätta för varandra
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är det viktigaste i boken och varför?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t ex 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.

•

Beskriv vad ni tycker är den största utmaningen för Fatima? Ni måste inte tycka likadant
– det viktiga är att ni berättar vad ni tror var svårast för Fatima och varför.

•

Beskriv vilka egenskaper som ni tycker att Fatima. Hur visar sig de här egenskaperna,
berätta med exempel ur boken.

•

Förklara kort hur ni tror att Fatimas liv i Sverige kommer att bli? Kommer hennes familj
till Sverige? Gifter hon sig med sin granne? Kommer hon att studera?

DISKUTERA
•

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

•

Under hur lång tid tror ni att boken utspelade sig? Förklara varför ni tror så.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Tror ni att Fatima kommer att förlåta sig själv för att hon bara tänkte på sig själv under
flykten? Förklara hur ni tänker?.

•

Tycker ni att det är viktigt att sådana här böcker finns? Förklara varför/varför inte?
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