MATT DOEDEN

SIDAN 1

Fakta om Malala Yousafzai
Elevmaterial
Namn: ___________________________________
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.
Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog.

LÄSFÖRSTÅELSE
Skottet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vart var Malala på väg när hon blev skjuten?

2. Hur gammal var Malala när hon blev skjuten?

3. Vem sköt Malala?


Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Vid vilken årstid blev Malala skjuten?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
5. Varför tror du att läkarna trodde att Malala skulle dö?

Malalas familj
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Från vilket land kommer Malala?

7. Vad arbetade Malalas pappa med?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
8. Hur kan man förstå genom att läsa texten att Malalas familj var fattig?

9. Vad gjorde Malalas pappa för att flickor skulle få det bättre?

– en möjlighet för alla
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10. I vilken del av Pakistan ligger Swat. I norra, södra, västra eller östra Pakistan?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
11. Vad vill du arbeta med när du blir stor?

Fler skolor
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
12. Varför öppnade Malalas pappa fler skolor?

13. Berätta om en sak som Malala inte gillade med Pakistan.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. I vilken religion måste kvinnor ibland ha kläder som täcker dem helt?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
15. Hur kunde Malalas familj få mer pengar genom att öppna fler skolor?

Allt förändras
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Vad hände den 11 september 2001?

17. Varför flydde många talibaner till Swat i Pakistan?

18. Varför ville talibanerna att Malalas pappa skulle stänga sina skolor?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
19. Varför var det inte bra att talibanerna kom till Swat?

– en möjlighet för alla
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20. Varför började USA kriga mot talibanerna?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
21. Vad tror du menas med att talibanerna förtrycker kvinnor?

Talibanerna styr
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Varför ville talibanerna mörda Malalas pappa?

23. Berätta om två saker som talibanerna gjorde när de styrde i Swat?

– en möjlighet för alla
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
24. Malalas pappa vägrade att stänga sina skolor. Skriv en egenskap hos Malalas pappa och berätta
varför du tycker att den egenskapen passar honom.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
25. Varför tror du att talibanerna inte ville att flickor skulle gå i skolan?

Malala talar i media
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
26. Vad är BBC för något?

27. Varför använde inte Malala sitt riktiga namn när hon bloggade?

– en möjlighet för alla
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28. Vem är Gul Makai?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
29. Varför tror du att det var det farligt för Malala att tala med journalister?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
30. Varför tror du att BBC ville att Malala skulle blogga om vad som hände i Swat?

Malala bloggar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
31. Vilken var den första rubriken på Malalas blogg?

– en möjlighet för alla
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32. Vilket är Malalas eget språk?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
33. Vilket år är Malala född?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
34. Vilket är ditt eget språk?

Skolan stängdes
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
35. Vilket år skulle Malalas skola stängas?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
36. Vad tror du Malala menar när hon säger: De kan inte stoppa mig.

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
37. Tror du att skolan stängdes?

Krig i Swat
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. Talibanerna ändrade sig och lät flickor gå i skolan. Men varför fick Malala inte gå i skolan?

39. Varför blev det krig i Pakistan?

40. Vilka fick bort talibanerna från Swat?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
41. Varför kunde Malala och hennes familj flytta hem igen?

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
42. Varför tror du att talibanerna lät flickor som var yngre än 10 år gå i skolan men inte äldre?

43. Hur kunde Malala gå i skolan i smyg tror du?

Oväder
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
44. Varför fick folk det värre i Swat sommaren 2010?

45. Vad ville Malala bli?

– en möjlighet för alla
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
46. Hur tror du att många hus blev förstörda under ovädret?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
47. Varför tror du att en stor flod svämmade över när det blev oväder?

Dödshotet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
48. Vad fick Malala för fint pris 2011?

49. Vad gjorde Malala för pengarna hon fick när hon vann priset?

– en möjlighet för alla
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50. Varför ville talibanerna döda Malala?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
51. Säg en egenskap som Malala har.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
52. Vad skulle du ha gjort för pengarna om du hade vunnit samma pris som Malala?

Malala blir skjuten
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
53. Hur gammal var Malala när hon blev skjuten?

– en möjlighet för alla
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54. Varför var Malala glad när hon satt på bussen på vägen hem?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
55. Vem tror du mannen som sköt Malala var?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
56. Hade du hört talas om Malala innan du läste denna bok? I så fall, vad hade du hört/läst om
henne?

Malala får fredspriset
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
57. Hur länge fick Malala ligga på sjukhus?

58. Varför flyttade Malala till USA?

– en möjlighet för alla
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
59. Hur gammal var Malala när hon fick fredspriset 2014? (Här behöver du titta i de andra kapitlen
för att hitta svaret.)

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
60. Skriv tre faktameningar om något du tyckte var extra intressant från boken.

– en möjlighet för alla
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KLURIGA ORD FRÅN BOKEN
Synonymer är ord som betyder samma sak. Para ihop varje ord med rätt synonym. Dra streck mellan orden.
klev		

föll

rasade		

våldsgrupp

förtrycka

gick

journalist

skrämma

terror-grupp

trycka ner

hota		

reporter

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR FEL?
Läs de här meningarna. Sätt ett kryss vid de meningar som är fel.
1.

Malala är från Afghanistan.

2.

FN delar ut ett fredspris

3.

När Malala var 15 år blev hon skjuten.

4.

BBC är en terrorgrupp.

5.

Malala bor i USA.

6.

Talibanerna vill inte att flickor som är över 10 år ska gå i skolan.

7.

Malala är född under sommaren.

8.

Malalas pappa har öppnat många sjukhus.

.

– en möjlighet för alla

