ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

CHRISTINA WAHLDÉN

Fadime Sahindal – ett liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Fadime Sahindal – ett liv av Christina Wahldén. Materialet
är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren samt
ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Den 21 januari 2002 mördades Fadime Sahindal av sin pappa. Det var ett mord som gjorde
att vi i Sverige på allvar fick upp ögonen för hedersrelaterat våld. I den här boken får vi ta del
av Fadimes liv och får därmed insikt om hur hederskultur fungerar.

OM FÖRFATTAREN
Christina Wahldén är journalist och författare. Som författare är hon dels känd för sina barnoch ungdomsböcker, dels för sina lättlästa böcker för vuxna.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

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?

•

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.

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?

•

Försök att hitta en eller två situationer i boken som förändrar allt. Förklara vilka de är
och hur personerna kunde ha gjort annorlunda.
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