ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

CHRISTINA WAHLDÉN

Valet är ditt

ORDLISTA
kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i
röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta
parti (sida 5, rad 14), här: ett politiskt parti
kommunen (sida 5, rad 15), Sverige är indelat i kommuner som i vissa frågor styr sig själva
landstinget (sida 5, rad 16), Sverige är indelat i landsting som i vissa frågor styr sig själva
i förväg (sida 7, rad 8), före
avprickade (sida 10, rad 11), här: markera/visa att någon röstat
värdefull (sida 10, rad 14), viktig
turas om (sida 11, rad 2), här: lagar mat varsin dag
sortera (sida 13, rad 3), lägga rätt sak på rätt plats
pustar (sida 14, rad 2), blåser ut luft / suckar
muttrar (sida 14, rad 13), pratar tyst och ibland lite surt
skrynklig (sida 15, rad 16), inte slät
krukväxter (sida 17, rad 6), blommor och plantor som trivs i krukor
harklar sig (sida 17, rad 16), här: samlar sig för att prata
spinnande (sida 19, rad 14), ett ljud katter gör när de mår bra
högtidlig (sida 21, rad 5), här: allvarlig
tickar (sida 22, rad 3), ett ljud som kommer från klockan när visarna rör sig
inte påverkar (sida 24, rad 15), här: är inte med och bestämmer
stökiga (sida 25, rad 9), här: inte bra
äppelskrutt (sida 26, rad 11), det som blir kvar av äpplet när man ätit in till kärnhuset
misstänksamt (sida 28, rad 13), tror inte på
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åker ur (sida 30, rad 2), måste lämna
ringlar (sida 37, rad 8), rör sig som en orm
jamar (sida 45, rad 8), ljud som katter gör / kattprat
stryker sig (sida 45, rad 8), trycker sig långsamt mot något
styra landet (sida 50, rad 7), bestämma i landet

TRÄNA ORDEN
Verb
Titta i ordlistan. Vilka ord är verb? Skriv de orden på ett separat papper.
Vilket tempus är orden skrivna i?
Gör din egen ordlista. Skriv verben i presens, preteritum och perfekt.
Kan du några andra verb som betyder ungefär samma sak? Skriv dem
också i din ordlista.
Förklara orden. Skriv en förklaring av vad orden betyder. Skriv den på svenska.
Läs första kapitlet i boken igen. Stryk under alla verb som du hittar.
Skriv om dem till dåtid.
Skriv femton meningar där du använder verben i olika tempus. Klipp isär meningarna. Sätt
ihop dem igen. Fundera över var i meningen verbet ska vara och varför. Försök formulera
några regler. Surfa på Internet eller fråga någon om dina regler är sanna.
Substantiv
Titta i ordlistan. Vilka ord är substantiv? Skriv de orden på ett separat papper.
Är orden en-ord eller ett-ord? Gör din egen ordlista. Skriv en eller ett framför orden.
Fortsätt med din ordlista. Skriv vad orden heter i bestämd och obestämd form,
singular och plural.
Kan du några andra substantiv som betyder ungefär samma sak?
Skriv dem också i din ordlista.
Förklara orden. Skriv en förklaring av vad orden betyder. Skriv den på svenska.
Välj några substantiv och skriv meningar med dessa. Gör sedan adjektivövningen.
När du är klar med den, sätt in adjektiv på rätt plats och böj dem utifrån substantivet.
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Adjektiv
Titta i ordlistan. Vilka ord är adjektiv? Skriv de orden på ett separat papper.
Böj adjektiven, t.ex. glad – gladare – gladast.
Hittar du några adjektiv som du inte kan böja? Vilka då?
Kan du några andra adjektiv som betyder ungefär samma sak? Skriv dem
också i din ordlista.
Förklara orden. Skriv en förklaring av vad orden betyder. Skriv den på svenska.
Leta upp adjektiven i texten och läsa meningarna som de står i. Försök byta ut adjektiven
mot ett annat adjektiv som du kan. Vad händer med texten då?

SKRIVA
Skriv så mycket som möjligt
Vad har du lärt dig när du läst den här boken?
Vad tyckte du var mest intressant när du läste den här boken?
Jämför med ett annat land. Vad vet du om hur ett val går till där? På vilket sätt är det likt
eller olikt hur det går till i Sverige?
Skriv en kort faktatext
Berätta hur ofta det är val i Sverige.
Berätta vilka som får rösta.
Berätta hur det går till när man röstar.
Berätta vilka man kan rösta på.
Berätta hur det går till när man räknar rösterna.
Berätta valfri fakta om att rösta i Sverige som du inte nämnt hittills i din text.
Jämför Hamed och Rut
Hamed är huvudperson i texten. Vad vet du om honom? Skriv allt du kan komma på.
Berätta om Rut. Vad vet du om henne? Skriv allt du kan komma på.
Jämför Hamed och Rut med varandra. Vad är lika och vad är olika? Vad tror du har hänt i
deras liv som skapat olikheter hos dem?
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Argumentera
Skriv en insändare till en tidning.
Argumentera för eller emot att människor ska rösta. Tänk på att vara tydlig med vad du
tycker. Motivera varför du tycker så.
Intervjua
Välj ut en person i boken som du skulle vilja träffa i verkligheten. Skriv cirka tio frågor som
du vill ställa till den personen.
Försök hitta någon annan som har läst boken. Be den svara på dina frågor.
Skriv en text utifrån svaren.
Gör en tidslinje
Dra ett rakt streck över ett papper. Markera vad som är början och slutet.
Välj ut bokens fem viktigaste händelser och markera var någonstans på tidslinjen de hände.
Skriv och förklara varför du tycker att just de här fem händelserna är de viktigaste.
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DISKUTERA
•

I boken ger man en förklaring till varför det inte är så många utlandsfödda som röstar.
Vilken är den förklaringen?
Stämmer den tror ni?
Vilka fler förklaringar tror ni finns?

•

Gör en lista för varför man ska rösta. Gör sedan en lista för varför man inte ska rösta.
Vilka argument tycker ni är starkast? Rangordna era argument med starkast överst.
Jämför er lista med en annan grupps lista. Är de lika eller olika?

•

Vilka känslor har Hamed i boken?
Kan ni känna igen er i dem?
Eller tror ni att ni skulle känna annorlunda om ni var i hans situation?

•

Vilka känslor har Rut?
Varför känner hon så, tror ni?
Är det vanligt att känna så, tror ni?

•

Om ni skulle förändra något i boken, vad skulle ni förändra?

•

Vad tror ni händer med Hamed när boken är slut? Hur blir hans liv?
Vad tror ni händer med Hameds vänner? Hur blir deras liv?

•

Vad tycker ni är ett bra politiskt parti?
Vad står de för?
Finns ert drömparti i Sverige? Eller borde någon starta det?

•

Det är vanligt att man bråkar om politik.
Varför tror ni att det är så?
Har ni haft olika åsikter nu? Vad hände då?

Skriv en kort sammanfattning av vad ni har diskuterat.
Berätta vad ni har lärt er av varandra.
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