ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

TOMAS DÖMSTEDT

Hans Rosling – Ett liv

ORDLISTA
Folkbildaren
insats (sida 4, rad 3) – här: sitt arbete
världsledande (sida 4, rad 5) – bäst i världen
folkbildning (sida 5, rad 2) – organisationer som vill att kunskap ska finnas för alla

Barndomen
cirkusartist (sida 7, rad 3) – person som arbetar på cirkus

Lärde av pappa
råkat (sida 8, rad 4) – det var inte planerat
upptäcktsresande (sida 8, rad 12) – person som reste i världen och hittade nya saker/länder

Ungdomen
drygt (sida 10, rad 13) – här: lite mer än

Moçambique
bemötande (sida 17, rad 6) – hur man är mot andra människor

Gapminder
stiftelse (sida 28, rad 1) – institution/ fond
påpeka (sida 29, rad 16) – här: berätta

Talaren
hade lärt sig knepet (sida 31, rad 7) – här: hade lärt sig hur man gör

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

TOMAS DÖMSTEDT

Hans Rosling – Ett liv

Arbeta med ordlistan
Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord vad
meningarna betyder på svenska.
Om du har ett annat modersmål än svenska: använd ditt modersmål för att förklara orden i
ordlistan.
Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
Flera av orden i ordlistan är sammansatta ord. Vilka?
Förklara med egna ord vad att ”påpeka” är för något. Berätta när du påpekade något
senast.

GRAMMATIK
Verb
beskriver, beskrev, beskrivit
håller, höll, hållit
förstår, förstod, förstått
heter, hette, hetat
lär, lärde, lärt
hämtar, hämtade, hämtat
Verben finns i kapitel 1 och 2. Läs kapitlen en gång till och se om du hittar verben.
Verben står i preteritum (dåtid). Skriv av meningen med verbet och ändra verbet till presens
(nutid).
Skriv färdigt meningarna:
Kort innan …
Därifrån …
När …
Redan …
Under tiden …
År 1975 …
På våren …
Så …
Vilka meningar börjar inte med tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
1. Vad var Hans Roslings bästa idé?
2. Beskriv Hans Roslings barndom.
3. Vad lärde sig Hans Rosling av sin pappa?
4. Vad betyder ”föräldrarna var inte troende”?
5. När träffades Hans och Agneta?
6. Vad lärde sig Hans i Indien?
7. Varför kunde familjen inte åka till Moçambique sommaren 1978?
8. Beskriv Hans tid i Moçambique.
9. Vad menas med ”Från glädje till sorg” på sida 18–19?
10. Vad var konzo?
11. Beskriv hur Hans var som lärare. Motivera ditt svar.
12. På vilket sätt var ”bubblorna” viktiga?
13. Vad är Gapminder?
14. Vilken var Hans Roslings ovanliga talang?
15. Beskriv hur en optimist är.
16. Vad fick Hans Rosling kritik för?
17. Hur var Hans Roslings privatliv?
18. Skulle du vilja läsa boken Factfulness? Motivera ditt svar.

SKRIVA
Gör bilder (kan göras i grupp)
Fundera över vilka händelser som är viktigast i Hans Roslings liv. Bestäm dig/er för fyra
stycken. Ta sedan ett tomt papper. Dela det pappret i fyra lika stora rutor. Försök att rita de
fyra händelser som ni/du valt ut som de viktigaste. Skriv en kort text (bara en mening eller
två) om vad som finns i varje ruta. Motivera varför de här händelserna är de viktigaste.

Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort som möjligt. Ta hjälp av de fyra rutorna som du just ritat.
Berätta vad som händer i boken utifrån rutorna.
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Ge ett omdöme
Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte var särskilt spännande. Förklara varför
du valde just den sidan eller det kapitlet.
Berätta vad du tyckte om boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något
exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Sätt ihop ditt omdöme om boken med din sammanfattning. Var passar den bäst? I början
eller slutet eller mitt i?

Beskriv och jämför
A) Beskriv Hans Rosling
Skriv en presentation av Hans Rosling. Vem var han? Vilka egenskaper hade han? Vad har
han gjort som är viktigt? Varför är det bra att känna till vem han är?
B) 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?
C) Jämför dig själv med Hans Rosling
Vilka egenskaper har ni som är lika varandra? Vad kan du lära dig av Hans Rosling? Vad hade
han kunnat lära sig av dig?

Ställ två frågor
Om du fick ställa två frågor till Hans Rosling, vilka skulle det vara och varför?
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