ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

TOMAS DÖMSTEDT

Rosa Parks – Ett liv
ORDLISTA
Kapitel 2
togs till fånga (sida 8, rad 1) blev fångar
pågick (sida 8, rad 5) hände
införde (sida 8, rad 11) här: bestämde och fick att hända
trakasserades (sida 9, rad 3) jagades, hotades, blev slagna osv.
Kapitel 3
sa ifrån (sida 12, rad 11) sa nej/sa emot
råka illa ut (sida 12, rad 13) få problem
Kapitel 4
drevs (sida 14, rad 5) de som ägde och arbetade
brändes ner (sida 14, rad 8) någon tände eld på det så det brann upp
märktes (sida 14, rad 12) här: var
insåg (sida 14, rad 17) förstod
Kapitel 7
förväntade sig (sida 20, rad 14) hoppades och trodde
Kapitel 8
sysslor (sida 22, rad 13) saker att göra
Kapitel 11
förnedrad (sida 29 ,rad 7) här: behandlad illa
Kapitel 15
påstod (sida 38, rad 5) här: sa
Kapitel 16
diakonissa (sida 41, rad 5) jobbar inom kyrkan
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Arbeta med ordlistan
1. Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och
verb.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter synonymer till orden.
4. Använd orden i meningar som du skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punk 1–5 med de orden
också.
7. Välj femton ord från ordlistan. Skriv en text med de orden. Om du vill kan din text
handla om Rosa Parks och hennes liv. Om du vill kan den handla om något annat.
Arbeta med orden som finns i rutorna
I boken finns olika rutor som förklarar ord. Gå igenom hela boken, skriv upp de ord som finns
i ordrutorna. Gör punkt 1–5 från listan ovan med de ord som du hittar.

SKRIVA
Gör bilder (kan göras i grupp)
Fundera över vilka händelser som är viktigast i Rosa Parks 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.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. 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 den bäst?
I början eller slutet eller mitt i?
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Beskriv
1) Beskriv Rosa Parks
a) Skriv en presentation av Rosa Parks. Vem var hon? Vad har hon gjort som är viktigt?
Varför är det bra att känna till vem hon är?
b) Vilka egenskaper tror du att Rosa Parks har? Vad är hon duktig på? Vad får dig att
tänka så? Använd gärna något exempel i boken för att motivera din tanke.
2) 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?
3) Jämför dig själv med Rosa Parks
Vilka egenskaper har ni som är lika varandra? Vad kan du lära dig av Rosa Parks? Vad kan
hon lära sig av dig?
Gör en koppling
Har du läst något annat som påminner om den här boken? Eller har du kanske sett någon
film med ungefär samma innehåll? Berätta kort om den boken eller filmen och försök att
jämföra dem med varandra.
Tolka
Vad tror du att författaren vill att vi ska lära oss av den här boken? Finns det några frågor
som rör livet och vilka är det i så fall? Försök att skriva en kort reflektion om något som du
kom att tänka på när du läste den här boken.
Den viktigaste frågan
Om hela världen lyssnade på dig. Vad skulle du vilja säga till dem 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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DISKUTERA
•

Vad vet vi om Rosa Parks?

•

Vilka tycker ni är Rosa Parks viktigaste egenskaper? Hur visar hon att hon har dem?
Ge exempel ur boken.

•

Vilka saker i boken tyckte ni var lite svåra att förstå? Jämför era svar med varandra.

•

Försök att i en eller två meningar beskriva vad Rosa Parks har gjort och varför det är
viktigt att känna till henne.

•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Vad tycker ni att det här är för typ av bok? Med typ av bok menas om det till exempel
är en berättelse, en faktabok, en självbiografi, en deckare osv. Försök att enas om en
genre (genre är ett annat ord för typ av bok) och tillsammans förklara varför ni tycker
att boken tillhör den genren.
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