ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CHRISTINA WAHLDÉN

Fadime Sahindal – ett liv

ORDLISTA
Varför ännu en bok om Fadime?
smutskasta (sida 7, rad 5) här: tala illa om någon
Fadime – vem var hon?
besvärlig (sida 11, rad 7) här: svår att uppfostra
Mordet på Fadime
omedelbart (sida 22, rad 10) direkt
Polisens utredning av mordet
anses (sida 26, rad 7) här: man tyckte
Sveriges vaknar
klient (sida 29, rad 6) kund
förgäves (sida 29, rad 16) utan att det betydde något
Rättegången i Uppsala Tingsrätt
vanhedrat (sida 36, rad 3) skämt ut
Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. I ordlistan finns det flera verb. Vilka?
4. Vilka två ord finns i ordet ”smutskasta”?
5. Förklara vad det betyder att något var förgäves.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

CHRISTINA WAHLDÉN Fadime Sahnidal – ett liv

GRAMMATIK
tvingar, tvingade, tvingat
berättar, berättade, berättat
anmäler, anmälde, anmält
möter, mötte, mött
utsätter, utsatte, utsatt
står, stod, stått
vägrar, vägrade, vägrat
Ändra verben till nutid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Han tvingade henne att stanna hemma.
Hon berättade aldrig för någon.
Hon anmälde sin pappa.
Hon mötte honom på vägen hem.
Han utsatte andra för förtryck.
De stod varandra nära.
Hon vägrade ge upp.

Skriv färdigt meningen:
1. När…
2. Efter…
3. Sedan…
4. Den 20 november 2017…
5. Idag…
6. Det…
7. I maj 1998…
Vilken mening börjar inte med tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Varför ännu en bok om Fadime
Varför ville Christina Wahldén skriva den här boken?
Fadime – vem var hon?
Beskriv Fadimes familj
Vem är Nalin Pekgul?
Mordet på Fadime
Vad gjorde Fadime i Uppsala?
Polisens utredning av mordet
Varför var det bara systern som vittnade mot fadern?
Beskriv mammans roll.
Sverige vaknar
Förklara vad som händer i det svenska samhället efter mordet.
Minnesgudstjänst
Varför bars kistan av kvinnor?
Rättegången i Uppsala tingsrätt
Hur ändrar pappan sin historia under rättegången?
Rättegången i Svea Hovrätt
Vilket straff fick pappan?
Vad hände sedan?
Beskriv hur det gick sedan för Fadimes familj.
Fadimes plats
Beskriv Fadimes plats i Uppsala.
Talet i Riksdagen 2001
Vad handlade Fadimes tal om?
Efterord
Sammanfatta det viktigaste i efterordet.
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SKRIVA
Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort som möjligt.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte var särskilt intressant. Förklara varför du valde just den sidan eller det kapitlet.
2. Berätta vad du tyckte om boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något
exempel i boken för att förklara vad du tycker.
3. Sätt ihop ditt omdöme om boken med din sammanfattning. Var passar det bäst? I början eller slutet eller mitt i?
Beskriv Fadime Sahindal
Skriv en presentation av Fadime Sahindal. Vem var hon? Vad gjorde hon som var viktigt?
Varför är det bra att känna till vem hon var? Vilka egenskaper tror du att Fadime Sahindal
hade?
Beskriv dig själv
Skriv en presentation av dig själv. Vem är du? Vad har du gjort som är viktigt eller som du är
stolt över? Vilka egenskaper har du och vad är du duktig på?
Jämför dig själv med Fadime Sahindal
Vilka egenskaper har ni som är lika varandra? Vad hade du kunnat lära dig av Fadime
Sahindal? Vad hade hon kunnat lära sig av dig?
Om du fick välja en fråga – vilken skulle det vara?
Om hela världen lyssnade på dig, vad skulle du vilja säga då? Skriv en text där du berättar
vad du tycker är världens viktigaste fråga just nu. Berätta hur du tänker kring den.
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